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Els l li bres de VV Kids
estan d'a niversari…
Per celebrar aquest primer any hem preparat uns sorprenents llibres
plens de creativitat, imaginació i il·lusió, amb els quals podràs jugar,
viatjar i aprendre mentre et diverteixes.
Un llibre preciós de IOGA t'ajudarà a començar el dia carregat
d'energia, els terribles MONSTRES tornen per posar el món de cap
per avall i descobrir-nos què hi ha darrere la porta, els nous LLIBRES
GEGANTS I DE LABERINTS amaguen cadells, unicorns i personatges
estrafolaris que hauràs de trobar. La col·lecció ATLES DEL MÓN et
convida a viatjar descobrint les ciutats, els animals, els costums i
fins i tot els monstres de cada país. I si vols saber-ne més, tenim una
exploració pels oceans i un curiós llibre que et permetrà apropar-te
als animals en la seva mida real: t'ho imagines? I a més, amb la nostra
nova col·lecció MOMENTS I EMOCIONS podràs guardar els teus
primers records i descobrir què ens fa feliços.
Esperem trobar-te entre les pàgines de tots ells.
Viu els teus llibres!

JUGO A RELAXAR-ME
• JUGUEM A FER IOGA
• JUGUEM A FER IOGA PER ANAR A DORMIR
• JUGUEM A FER IOGA DE BON MATÍ

Establir hàbits de salut des de ben petits
és primordial per créixer sans i forts tant
físicament com emocionalment.
Quan els infants es relaxen millora la seva
qualitat de vida, la concentració, la comprensió i
l'educació emocional.
Aquests llibres han estat desenvolupats en
col·laboració amb la AIYB (Associazione Italiana
Yoga per Bambini).
Inspira… Expira… Comença el joc de la relaxació!
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J u g u e m a f e r

Text o s de Lorena Pajalunga / I l · l ust racio ns d' Anna Láng

PVP: 12,95 €
D iv e r t e ix - t e i c r e ix f e liç i s a !

D iv e r t e ix - t e i c r e ix f e liç i s a !

Amb les tècniques del ioga, aconsegueix que els infants es
diverteixin i creixin sans i feliços!
Quan els infants es relaxen millora la seva qualitat de vida,
la concentració, la comprensió i l'educació emocional.
Les il·lustracions estan inspirades en el món dels animals,
un tema característic del ioga, amb instruccions senzilles
i divertides.

J u g u e m a f e r Iog a

3+

JUGO A RELAXAR-ME

Els infants que practiquen ioga des de
ben petits gaudeixen de serenitat, confiança
i habilitat per concentrar-se. Aquest llibre,
desenvolupat en col·laboració amb l’Associazione
Italiana Yoga per Bambini (AIYB), explica pas
per pas vint postures inspirades en els animals
més estimats per ells. Iniciar-se en aquesta
antiga disciplina mai no ha estat tan fàcil
i divertit!

4 0 pàgines
2 0, 7 x 2 6 cm
Tapa dura

LORENA PAJALUNGA

LORENA PAJALUNGA

JUGUEM A FER IOGA
Per créixer sa i feliç

Il·lustracions de
Anna Láng
ISBN: 978-84-682-5225-4

9 788468 252254

12004

9 788468 252254

Aquest llibre està adreçat als infants, sobretot als que
tenen una energia inesgotable que perdura més enllà
de l’hora d’anar a dormir. Escrit en col·laboració amb
l’associació AIYB, Ioga per anar a dormir proposa un ritual
diari que aconseguirà relaxar els infants i els ajudarà
a descansar millor. Un breu relat serveix d’introducció a
cada una de les setze postures senzilles, que s’expliquen
i s’il·lustren pas a pas. Gràcies a aquesta tècnica
mil·lenària, l’hora de ficar-se al llit serà molt més
tranquil·la i divertida.

4 0 pàgines
2 0, 7 x 2 6 cm
Tapa dura

LORENA PAJALUNGA

LORENA PAJALUNGA

JUGUEM A FER IOGA PER ANAR A DORMIR
Per relaxar-se i dormir més bé

J u g u e m a f e r

Text o s de Lorena Pajalunga / I l · l ust racio ns d' Anna Láng

P E R A N A R

És l'hora d'anar a dormir i no tenen son? Amb aquest llibre
tan original que conté exercicis fàcils i senzills aprendran els
beneficis del ioga per relaxar-se i dormir bé.
Les il·lustracions acolorides i divertides i les instruccions de
cada posició, descrites pas a pas i fàcils d'entendre, acompanyen els infants a través del món meravellós de la seva
pròpia imaginació, on les joguines preferides cobren vida i
els porten fins a la terra dels somnis.

PVP: 12,95 €

A D O R M IR

a ju d a r a n a a g a f a r e l so n

P E R A N A R A D O R M IR

P o s t u r e s r e la x a n t s q u e

J u g u e m a f e r Io g a

3+

Il·lustracions de
Anna Láng
ISBN: 978-84-682-5728-0
14295

9 788468 257280

9 788468 257280

Els exercicis
deixaran
carregats
d'una gran energia poGràciesels
a aquesta
disciplina
mil·lenària,
ha estat experimentaran
mai tan divertit.
sitiva i,despertar-se
al mateix notemps,
una agradable
sensació de calma i confiança en si mateixos.
Un relat breu serveix d'introducció a cadascuna de les
setze postures senzilles, que s'expliquen i s'il·lustren pas
a pas.

LORENA PAJALUNGA

J u g u e m a f e r

D E B O N

M A T I

,

,

Per començar bé el dia

LORENA PAJALUNGA

D E B O N M A T I

Les postures i pràctiques d'aquest llibre estan pensades per
a aquells nens i nenes que, des del moment que es desperten,
són incapaços de contenir la seva energia inesgotable. Escrit
en col·laboració amb l'associació AIYB, Ioga de bon matí
proposa un ritual diari que ajudarà els infants a despertar-se
i a preparar-se per al nou dia. Els exercicis els deixaran
Text o s de
Lorena Pajalunga / I l · l ust racio ns d' Anna Láng
carregats d'energia positiva i, alhora, d'una sensació de calma
Les postures
i pràctiques
estan
pensades
i confiança
en ells mateixosd'aquest
sorprenent.llibre
Un breu
relat serveix
d'introducció
a cadaque,
una de
les del
setzemoment
postures senzilles,
per a aquells
infants
des
en quèquees desi s'il·lustren
pas. inesgotable vitalitat.
perten,s'expliquen
no poden
contenirpaslaa seva

J u g u e m a f e r Y og a

JUGUEM A FER IOGA
DE BON MATÍ

NOVETAT!
4 0 pàgines
2 0, 7 x 2 6 cm
Tapa dura

PVP: 12,95 €

3+

Il·lustracions de
Anna Láng
ISBN 978-84-682-5956-7
14639

9 788468 259567

9 788468 259567
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APRENC AMB
ELS MONSTRES
• QUI HI HA A LA FINESTRA ?
• QUÈ HI HA DARRERE LA PORTA ?
• ARA ET MENJARÉ!
• A MENJAR… AMB ELS MONSTRES !
• MONSTRES CAPGIRATS
• EL RETORN DELS MONSTRES CAPGIRATS
Benvinguts al terrorífic
món dels monstres!
Sis llibres originals i divertits que els més
petits llegeixen una vegada i una altra.
Proposen una lectura activa i imaginativa
en la qual els nens i nenes no deixen
de descobrir imatges sorprenents.

6

20 pàgines
22,9 x 23 cm
Tapa dura

Il·lustracions d'Agnese Baruzzi

PVP: 14,95 €

Això que veus per la finestra sembla un monstre terrible! Però a l'hora de passar la pàgina t'adones, ben
sorprès, que és un niu de pollets vius! Aquest llibre
interactiu tan interessant conté uns efectes especials
a partir de la creativitat explosiva de les il·lustracions
d'una enginyera del paper, capaç de girar la trama
contínuament gràcies a una finestra tallada d'on sorgeixen situacions i personatges inesperats. Res és el
que sembla.

3+

9 788468 252919

APRENC AMB ELS MONSTRES

QUI HI HA A LA FINESTRA ?
Per perdre la por a allò que és desconegut

NOVETAT!

Q U È H I HA DARRERE LA PO RTA ?
Observa, descobreix i.. adeu a les pors !
Il·lustracions d'Agnese Baruzzi

9 788468 245102

T'atreveixes a descobrir què s'amaga darrere la porta?
Sembla un ull d'una estranya criatura o en realitat és
una adorable papallona?
A través d'un joc de sorpreses inesperades, aquest
llibre ajuda als més petits a reflexionar sobre les
imatges o idees que, en mirar pel pany, apareixen en
la seva ment com a veritables monstres i en passar
la pàgina descobreixen que, en realitat, són objectes
quotidians del dia a dia.

11911

ISBN: 978-84-682-4510-2

3+
20 pàgines
22,9 x 23 cm
Tapa dura
9 788468 259703

“Ara et menjaré!”, va dir el pica-soques a l’insecte.
Però, què va passar després?
Si vols saber-ho, llegeix aquest llibre
amb atenció. A cada pàgina t’hi espera una sorpresa!
Hi trobaràs animals astuts i estranys, i sobretot,
descobriràs el secret de la Mare Naturalesa
per garantir la supervivència de tots els éssers vius:
un sistema concebut amb tot detall que anomenem
cadena alimentària.

PVP: 14,95 €

Ara et menjaré!

ARA ET MENJARÉ !
Diverteix-te i aprèn la cadena alimentària
Il·lustracions d'Agnese Baruzzi

El peix gros es menja el petit, o no?
Sembla que les imatges expliquen la història d'un animal que es vol menjar una criatura més petita, però
obrint les pàgines doblegades revelarem un conte
completament diferent, mostra una cadena alimentària completa.
A més, a la part superior hauràs de trobar els animals
amagats que la protagonitzen.

agnese baruzzi

Ara

et menjaré!

DESPLEGA LES PÀGINES, DESCOBREIX LES IMATGES QUE HI HA AMAGADES
I APRÈN COM FUNCIONA LA CADENA ALIMENTÀRIA

10 pàgines desplegables
22,9 x 23 cm
Tapa dura

PVP: 14,95 €

3+
Il·lustracions d’Agnese Baruzzi

9 788468 245102
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HOLA! SOC EL TERRIBLE MONSTRE NEGRE

a menjar... amb els monstres!

agnese baruzzi
Obr
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APRENC AMB ELS MONSTRES

A MENJAR… AMB ELS MONSTRES !
Aprèn a comptar menjant
amb els monstres !

terr

oríf

ic per co

mptar fins a 1

10 pàgines desplegables
22,9 x 23 cm
Tapa dura

finestres i...
e les

descobreix
què mengen
els monstres !

0!

… AMB

A MENJAR

PVP: 14,95 €
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Il·lustracions d'Agnese Baruzzi

Gràcies a rimes senzilles i a il·lustracions alegres els
més menuts aprendran a comptar de l´u al deu. Nens
i nenes es divertiran obrint la boca de cada monstre
per descobrir què ha menjat i comptaran espontàniament els aliments que hi trobaran.

3+

AGNESE BARUZZI

9 788468 250854

GIRA GIRA I CAPGIRA,
EL DE SOBRE SE’N VA AVALL,
EL QUE TOQUES HO TRASTOQUES,
I HAURÀS FET UN GRAN TREBALL.

Monstres

Aquest llibre innovador, amb dibuixos alegres i farcits
de colors, és un joc fascinant de formes que es mouen
i es transformen.
A cada pàgina hi trobem una figura giratòria que,
quan la desplacem, ho col·loca tot cap per avall quan
la desplacem, ho col·loca tot cap per avall, i d´aquesta
manera converteix objectes inanimats i inofensius en
monstres divertits i plens de color.
SI CREUS QUE NO ETS PROU VALENT,
FUIG, CORRE, VES-TE’N BEN LLUNY,
SI NO, COM ÉS EVIDENT...
ÉS EL TEU COR QUE RETRUNY!

Monstres

3+

S
GIRA ELS EIXO
I TROBA
RES
ELS MONST
CAPGIRATS

ISBN: 978-84-682-4508-9

ATENCIÓ!

No apte per a nens menors de 36 mesos,
les peces petites podrien ser ingerides
o inhalades. Perill d’asfíxia.

PVP: 14,95 €

AGNESE BARUZZI

AGNESE BARUZZI

BENVINGUTS, JOVES VALENTS,
BEN DISPOSATS A CAÇAR
A LES PÀGINES SEGÜENTS
MONSTRES DE MAL DETECTAR.

capgirats

Il·lustracions d'Agnese Baruzzi

22 pàgines
22,9 x 23 cm
Tapa dura

capgirats

MONSTRES CAPGIRATS
Descobreix els monstres amagats !

Distribuït per
Editorial Vicens Vives

9 788468 245089

11909

9 788468 245089

EL RETORN DELS MONSTRES CAPGIRATS
AGNESE BARUZZI

Gira que giraràs i un monstre descobriràs !

capgirats

A través d'un joc de figures en moviment i transformació els més
petits podran divertir-se en girar els
ESTIMAT JOVE LECTOR,
eixos i descobrir
alegres
i acolorits monstres.
ESTÀS LLEST
PER AL VIATGE?
DEIXA DE BANDA EL TEMOR
Una manera
divertida de posar el món de cap per
I OMPLE EL TEU COR DE CORATGE.
avall i sorprendre'ls.

Monstres

3+
22 pàgines
22,9 x 23 cm
Tapa dura

ISBN 978-84-682-5943-7
14618

9 788468 259437
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PVP: 14,95 €

9 788468 259437

El retorn dels

N’HI HA DEU DE BEN AMAGATS
EN AQUEST LLIBRE INFERNAL.
QUAN ELS TINGUIS CONTROLATS,
SERÀS UN HEROI COM CAL.

AGNESE BARUZZI

El retorn dels

Monstres

capgirats

Il·lustracions d'Agnese Baruzzi

COSES QUE SEMBLEN NORMALS
I QUE VEIEM CADA DIA,
AMAGUEN MONSTRES BESTIALS.
COMPTE, NINGÚ NO HO DIRIA.

NOVETAT!

OS
GIRA ELS EIX
I TROBA
RES
ELS MONST
CAPGIRATS

MIRA, BUSCA,
TROBA
• ON ÉS EL MEU CADELL ?
• ON ÉS EL MEU UNICORN ?
• MIRA, BUSCA, TROBA !
• LABERINTS GEGANTS
• EL PAÍS DELS MONSTRES
• ELS LABERINTS DE L' ALÍCIA
T'agraden els laberints i jugar a buscar i trobar ?
No et pots perdre aquesta sèrie de llibres gegants que,
a més d'ensenyar a comptar i a sumar, et proporcionaran
moltes hores de diversió !

9

RONNY GAZZOLA

ug

a

On s'amaguen els cadells juganers?
Darrere d'un bri d'herba o en una flor del prat? Potser neden en les aigües del llac, o al fons del mar...
Troba'ls, diverteix-te amb ells i aprèn a comptar!
Darrere un bri d'herba,
en una flor del prat?
Potser neden
a l'aigua del llac,
o al fons del mar...
Intenta trobar-los a tots.
Diverteix-te i aprèn
a comptar!

18 pàgines
2 2 x 2 9 , 7 cm
Tapa dura

a comptar
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3+

Busca els animals
amagats i aprèn

ny

PVP: 12,95 €

T!
NOVETA

On és el meu cadell?

Busca els animals amagats i aprèn a comptar

I l · l ust racio ns de Ronny Gazzola

?
ers

On és el meu cadell?

Gaudeix buscant i comptant
cadells !
n
n
On s ,
am
els c
ag
ad
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sj

MI RA, BUSCA, TRO BA

ON ÉS EL MEU CADELL ?

ISBN: 978-84-682-5863-8
14513

9 788468 258638

ON ÉS EL MEU UNICORN ?
Juga a trobar i

maguen
comptar, aunicorns

o a la mina dels nans?
A la casa d'un mag,
o a la cova d'un drac?
Intenta trobar-los
tots. Diverteix-te i

NOVETAT!
aprèn a comptar!

18 pàgines
2 2 x 2 9 , 7 cm
Tapa dura

PVP: 12,95 €

3+
ISBN: 978-84-682-5865-2
14515

9 788468 258652

9 788468 258652
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Busca els animals
amagats i aprèn

a comptar

On és el meu unicorn?

o a la mina dels nans? A la casa d'un mag o a la cova d'un
drac? Intenta trobar-los a tots, diverteix-te amb ells i
aprèn a comptar!
Potser en un castell,

On és el meu unicorn?

Busca els animals amagats i aprèn a comptar

el

s
On orns màgics?
I l · l ust racio ns de Ronny Gazzolanic
u
On s'amaguen els màgicss unicorns? Potser en un castell

RONNY GAZZOLA

9 788468 258638

.
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5 6 pàgines
2 7 , 4 x 3 8 cm
Tapa dura

6+

I l · l ust racio ns d' Agnese Baruzzi

Agnese Baruzzi

Ets un bon observador?
T’agraden els reptes difícils de superar?
Si creus que sí, aquest llibre grandiós
és justament el que buscaves.

LABERINTS
GEGANTS

Mira, busca, troba!

Comença a recórrer el laberint
Un llibre
grandiós per comptar...
i vigila
a no perdre’t!

EL PAIS DELS

MONSTRES

S’hi amaguen centenars de monstres,
que intenten passar desapercebuts,
a punt per atacar-te!

Mira, busca, troba!

Troba’ls tots i compta’ls, i quan acabis ves
a les pàgines finals del llibre i comprova si ho has
fet bé i no se te n’ha escapat cap.

LABERINTS GEGANTS

TROBA!

Agnese Baruzzi

Tens bona vista?
T’encanta acceptar un nou repte? Si ets així,
aquest és el llibre terrorífic que necessitaves!

MIRA, BUSCA,

MIRA, BUSCA, TROBA!

Un llibre grandiós per comptar...

A les seves pàgines hi trobaràsAgnese
un munt d’animals
Baruzzique
formen una trama de laberints immensa. Però només els
observadors més astuts seran capaços de sortir-ne!
Concentra’t i troba l’únic recorregut possible per sortir
del laberint, sense distreure’t amb el centenar d’animals
acolorits que el formen. Després, compta’ls tots, i quan
hagis acabat, ves al final del llibre per consultar
les respostes correctes i comprovar que…
no se te n’ha escapat cap!

PVP: 14,95 €

Vinga, va, ja estàs
trigant massa...

EL PAIS DELS MONSTRES Mira, busca, troba!

Agnese Baruzzi

Agnese Baruzzi

Llibres de gran format en què nens i nenes comprovaran la seva capacitat d'observar i de comptar. Il·lustracions de pàgina completa meravelloses, excepcionals i riques en detalls, que representen diferents ambients naturals i laberints
increïbles en els quals hauran de buscar totes les criatures amagades, comptar-les i sumar-les. Podràs trobar-les totes? Les solucions al final del llibre!

MI RA, BUSCA, TRO BA

LLIBRES GEGANTS PER DIVERTIR-SE COMPTANT

Mira, busca, troba!

Un llibre terrorific
per comptar

Agnese
Baruzzi

ISBN: 978-84-682-5672-6
14232

ISBN: 978-84-682-5194-3

9 788468 251943

11991

9 788468 256726

MIRA, BUSCA, TROBA !

LABERINTS GEGANTS

EL PAÍS DELS MONSTRES

9 788468 250939

9 788468 251943

9 788468 256726

ELS LABERINTS DE L'ALÍCIA

Mira, busca, troba!

L'aventura de comptar al País de les Meravelles

Agnese Baruzzi

ELS LABERINTS DE L'ALÍCIA
Diverteix-te comptant
al País de les Meravelles
Agnese Baruzzi

ELS LABERINTS

DEMira,L'ALÍCIA
busca, troba!
L'aventura de comptar

al País de les
Meravelles

NOVETAT!

I l · l ust racio ns d' Agnese Baruzzi

Entra al cau del conill blanc amb l'Alícia: a l'altra banda
t'espera l'al·lucinant País de les Meravelles! Un cop allà,
hauràs de complir dos objectius: trobar la sortida d'uns
laberints ben embolicats i comptar els estrafolaris personatges que hi viuen: El Capeller Boig, el gat que s'esvaeix
en l'aire, l'eruga que fuma en pipa i la pèrfida Reina de
Cors intentaran distreure't. Però no perdis de vista la teva
missió: recorda que has de comptar-los a tots. Quan hagis
acabat, mira al final del llibre i comprova que no te n'has
deixat cap. No perdis temps i endinsa't en aquest fantàstic món!

6+
9 788468 258720

5 6 pàgines
2 7 , 4 x 3 8 cm
Tapa dura

PVP: 14,95 €
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LLIBRES JOC
• EL GRAN LLIBRE DELS JOCS DE TAULA

12

Tira els daus i gaudeix dels personatges dels contes més populars!

NOVETAT!

I l · l ust racio ns d' Anna Láng

T'agradaria jugar a serps i escales al meravellós País de
les Meravelles, al joc de l'oca a la jungla d'en Mowgli, o al
tres en ratlla davant la caseta de xocolata de la bruixa de
Hansel i Gretel?
Segur que sí! Doncs ves a l'última pàgina del llibre, tria les
fitxes del joc, col·loca-les a la casella de sortida i comença
a jugar!

ANNA LÁNG

Si t'agraden els jocs de taula i coneixes a personatges tan
famosos com en Mowgli, Peter Pan, el Flautista d'Hamelín
o Pinotxo, prepara't perquè estàs a punt de viure una
aventura fascinant.
En aquest llibre, la diversió està garantida amb vuit jocs
de taula clàssics que s'adapten als escenaris d'alguns dels
contes més populars de la història.

LLIBRES JOC

EL GRAN LLIBRE DELS JOCS DE TAULA

EL GRAN LLIBRE DELS

EL GRAN LLIBRE DELS JOCS DE TAULA

JOCS DE TAULA

5+

16 P àgines
2 7 x 3 6 cm
Tapa dura

PVP: 19,95 €

9 788468 260655

ELS JOCS DE TAULA MÉS DIVERTITS PROTAGONITZATS
PELS PERSONATGES DELS CONTES MÉS POPULARS!

IL·LUSTRACIONS
D'ANNA LÁNG

13

ATLES DEL MÓ N
• L' ATLES DEL MÓN PER ACOLORIR
• L' ATLES DELS ANIMALS PER ACOLORIR
• L' ATLES DELS MONSTRES I FANTASMES DEL MÓN
• ATLES DELS ANIMALS
• ATLES DE LES CIUTATS
• ATLES DE LA CUINA
Viatja pel món a través d'aquests meravellosos
atles i aprèn característiques i curiositats úniques
de cada lloc.
Podràs recórrer ciutats meravelloses, veure’n els
monuments més emblemàtics, descobrir cultures i
tradicions a través dels plats típics de cada zona
i conèixer detalls increïbles sobre els animals més
fascinants del planeta.
Fins i tot podràs conèixer els monstres i els
fantasmes més terrorífics que habiten la Terra !

14

6

5 6 pàgines
2 9 , 4 x 3 9 cm
Tapa dura

Vols conèixer el món acolorint els seus animals i monuments ?

PVP: 16,95 €

I l · l ust racio ns de Giulia Lombardo

Els dos volums estan dedicats, respectivament, als monuments i llocs més
famosos i emblemàtics de la Terra, i als animals que hi habiten.
Els nens i les nenes es divertiran explorant els vint mapes de totes les regions
del planeta, que estan inclosos en els dos llibres, i acoloriran els monuments,
les plantes i els animals del món sencer.

Si vols emprendre un viatge apassionant
que et portarà a descobrir les meravelles naturals
del nostre planeta, només has d’obrir aquest atles!
Als seus mapes, que podràs acolorir de la manera
que més t’agradi, hi trobaràs els animals més
estranys i els més comuns, i també les plantes més
exòtiques i les més conegudes de cada continent.
On viuen els coiots? En quina illa habiten gairebé
tots els marsupials? La resposta a aquestes
preguntes i a moltes altres s’amaga dins les
pàgines del llibre: fulleja’l i la natura no
tindrà més secrets per a tu!

L’
datles
el

mon

per acolorir

il·lustracions de

il·lustracions de

l’atles dels animals per acolorir

L’atles del MoN per acolorir

Giulia Lombardo

Giulia Lombardo

6+

ATLES DEL MÓN

ATLES GEGANTS PER ACOLORIR

l’

Giulia Lombardo

atles
deL s

animals
per acolorir

Giulia Lombardo
ISBN: 978-84-682-4374-0

FEDERICA MAGRIN
LAURA BRENLLA

L'ATLES dels MONSTRES i FANTASMES del MÓN

9 788468 243740

11932

L' ATLES DEL MÓN PER ACOLORIR

L' ATLES DELS ANIMALS PER ACOLORIR

9 788468 243719

9 788468 243740

L' ATLES DELS MO NSTRES
I FANTASMES DEL MÓ N

L'ATLES

dels MONSTRES
i FANTASMES
del

MÓN

Converteix-te en un caçador de monstres !
Text o s de Federica Magrin / I l · l ust racio ns de Laura Brenlla

Necessitaràs molta valentia, a més d'una mica de bogeria, per
combatre malvats fantasmes, esperits inquiets i algunes de les
criatures d'aspecte més terrorífic, però al final d'aquesta aventura increïble et sentiràs orgullós d'haver lluitat contra tots els
monstres del món i d'haver-te convertit en un caçador de monstres professional.

NOVETAT!

6+
Text de
FEDERICA MAGRIN
Il•lustracions de
LAURA BRENLLA

9 788468 259413

9 6 pàgines
2 7 x 3 5 , 6 cm
Tapa dura

PVP: 19,95 €

15

ATLES DELS AN I MALS

ANIMALs

L’ atles per a la defensa del regne
animal !

atles dels

ATLES DEL MÓN

il. lustracions de

GIULIA LOMBARDO

atles dels

animals

Text o s de Cristina an , Cristina era oni i Rita
Schiavo / I l · l ust racio ns de Giulia Lombardo

Estàs a punt d'obrir l'atles més salvatge mai
creat! En les seves pàgines trobaràs tot tipus d'animals: enormes i diminuts, ferotges
i espantadissos, coneguts, estranys i misteriosos, i fins i tot espècies avui extingides.
Potser després de llegir les nostres històries
decideixis unir-te a la nostra causa per la defensa del regne més valuós i fràgil de la Terra:
el regne animal!

NOVETAT!
9 6 pàgines
2 7 x 3 5 , 6 cm
Tapa dura

PVP: 19,95 €

6+

text de

CRISTINA BANFI
RITA MABEL SCHIAVO
CRISTINA PERABONI

9 6 pàgines
2 7 x 3 5 , 6 cm
Tapa dura

PVP: 19,95 €

6+

Giulia Lombardo - Federica Magrin

ATLES DE LES CI UTATS

Lisboa hi ha un castell
fabulós? I que a Londres pots visitar
la casa de Sherlock Holmes?
O que al Japó hi ha un barri dedicat a
la tecnologia i als videojocs?
En aquest atles trobaràs tota la informació
que necessites sobre les ciutats més
Text o s de Federica
Magrin / I l · l ust racio ns
boniques i fascinants del món,
així com un recorregut engrescador pels racons,
Giulia Lombardo
monuments i costums que no et pots
Saps que a

Londres, París, Nova York i molt més!
de

Ja no et caldrà preparar la maleta per viatjar! Fullejant les pàgines d'aquest llibre podràs recórrer els llocs més emblemàtics i observar-ne els monuments i els edificis més
espectaculars. A més, descobriràs a cada
ciutat moltes activitats per a nens i nenes.
perdre.

ATLES DE LES CIUTATS

NOVETAT!

9 788468 258867

ATLES
DE LES
CIUTATS
Il·lustracions de
GIULIA LOMBARDO
Text de
FEDERICA MAGRIN

Genny Gallo
Annalisa Beghelli

9 788468 258843
ISBN 978-84-682-5884-3
14535

9 788468 258843

ATLES DE LA CU I NA

NOVETAT!

ATLES DE LA CUINA

Assaboreix menjar, cultura i tradició

ATLES
DE LA

CUINA
Descobreix les aromes
i les tradicions de la cuina
dels diferents països del món

Edició de Genny Gallo
.
Il·lustracions
d'Annalisa Beghelli
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Text o s de Genny Gallo / I l · l ust racio ns d' Annalisa
Beghelli

Desperta la gana viatjant pels sabors del
món i descobrint els secrets dels menjars típics de cada país i les seves curiositats.
A través d'aquests deliciosos plats els nens
i les nenes enriquiran el seu coneixement
d'altres cultures i tradicions i comprendran
la cèlebre expressió: "Som el que mengem".

9 788468 224480

9 6 pàgines
2 7 x 3 5 , 6 cm
Tapa dura

PVP: 19,95 €

8+

LLIBRES DE
DINOSAURES
• PETITS DINOSAURES
• AQUEST GALL ÉS UN TIRANOSAURE !
• DINOSAURES CUIRASSATS
• DINOSAURES HERBÍVORS
• DINOSAURES PREDADORS
• RÈPTILS AQUÀTICS DE
LA PREHISTÒRIA
Gegantins, temibles i fascinants a la vegada!
Els dinosaures van dominar la Terra durant
milions d'a nys i als nens i a les nenes els
encanta saber-ho tot d'e lls.
Amb aquests llibres, els més petits aprendran
el valor de l'a mistat i els més grans descobriran
totes les característiques d'aquestes
fascinants criatures.

17

LLIBRES DE DINOSAURES

PETITS DI N OSAU RES

PVP: 7,50 €

I l · l ust racio ns de Marisa estita
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Marisa Vestita
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ISBN 978-84-682-5455-5
13842

AMICS I LES SEVES AVENTURES AL JURASSIC
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Il·lustracions de
Marisa Vestita

Marisa Vestita
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Un raspall de dents per a en REX

9 788468 254555
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En BRONTO busca el seu pare

TRI XI

9 788468 254531
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la
La por de

LA POR DE LA TRIXI

ISBN 978-84-682-5452-4
13839

9 788468 254524

AMICS I LES SEVES AVENTURES AL JURASSIC

EL PRIMER VOL DE LA DACTI

A
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E
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Il·lustracions de
Marisa Vestita

9 788468 254555
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Il·lustracions de
Marisa Vestita
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Marisa Vestita
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El primer vol de la DACT I

Els divertits i inseparables dinoamics, Bronto, Dacti, Trixi i Rex,
guiaran els lectors més joves en l'exploració del món prehistòric.

S

B L
A
JU
T

2+

Per entendre els valors de l'amistat

14 pàgines
16, 7 x 18 cm
Tapa dura

ISBN 978-84-682-5454-8
13841

Il·lustracions de Marisa Vestita

9 788468 254548

EN BRO NTO BUSCA EL SEU PARE

UN RASPALL DE DENTS PER A EN REX

9 788468 254524

9 788468 254548
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I l · l ust racio ns de Román García Mora

Has pensat alguna vegada
gall s’assembla a un tiranosaure?
més joves
entenguin
fàcilpuguis imaginar!
més en comú del que et
Aquests dos animals tenen molt

all és un
Aquest g

Aquests només són alguns dels

que trobaràs a les

d’aquest

ió A

PVP: 15,95 €

oluc

e l ’ Ev

AQUEST GALL ÉS UN TIRANOSAURE!

de

6+

ed

dels elefants?

Estàs preparat per descobrir alguns

Il·lustracions de
Román García Mora

al
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va desenvolupar-se

nL

T’has preguntat com i per què

la

nim

ure!

El Gra

Un llibre perfecte perquè els
ment com han canviat els animals del nostre planeta al
pa impressionant
llarg de milers d'anys. Aprendrantrom
com
s'ha desenvolupat
secrets
la trompa dels elefants o per què podem
afirmar
que en
sorprenents l’evolució animal?
realitat els galls són tiranosaures!
descobriments
impactants
llibre.
El llibre combina el rigor científic
amb unpàgines
estil divertit
i
irònic que els captivarà.

El Gran Llibre de l’Evolució Animal

que un

tiranosa

5 6 pàgines
2 2 , 7 x 3 1, 4 cm
Tapa dura

LLIBRES DE DINOSAURES

Il·lustracions de Román García Mora

AQUEST GALL ÉS UN TIRANOSAURE !
El gran llibre de l'evolució animal

ISBN: 978-84-682-5353-4

9 788468 253534

12070

9 788468 253534

TOT SO BRE ELS DI N OSAU RES
Converteix-te en un expert del món prehistòric
I l · l ust racio ns de Román García Mora

Els més petits quedaran fascinats en conèixer tota la
informació sobre les criatures prehistòriques més conegudes i impressionants.

Cada llibre descriu, en un llenguatge senzill i clar, els
comportaments i característiques de diferents dinosaures.

DINOSAURES
CUIRASSATS
9 788468 255033
ELS DINOSAURES SÓN,
SENS DUBTE, ELS ANIMALS
MÉS EXTRAORDINARIS QUE HAN VISCUT
AL NOSTRE PLANETA. EMBARCA’T EN UN VIATGE
MÉS INCREÏBLES. DES DEL TRICERATOP,
QUE TENIA L’APARENÇA D’UN TANC
PREHISTÒRIC, FINS AL BRONTOSAURE,

uns atributs sorprenents, com ara

UN DINOSAURE GEGANTESC QUE

armadures, punxes i crestes d’os enormes

TENIA UN CERVELL MÉS PETIT

per defensar-se i atacar els seus enemics.

QUE EL D’UN GAT.

A les pàgines d’aquest llibre, hi descobriràs
criatures tan fascinants com el misteriós

Europelta, autòcton del continent europeu,
o el temible Paquicefalosaure, un dinosaure
dotat d’un casc protector molt peculiar.

ISBN: 978-84-682-5503-3
14002

9 788468 255033

9 788468 254623

DINOSAURES
CUIRASSATS

ISBN: 978-84-682-5462-3
13848

il.lustracions de Román

9 788468 254623

DINOSAURES
HERBIVORS

-

DINOSAURES
HERBÍVORS

ON DESCOBRIRÀS ELS DINOSAURES HERBÍVORS

Els dinosaures cuirassats tenien

il.lustracions de Román

García Mora

García Mora

DINOSAURES
PREDADORS
4 0 pàgines
2 1 x 2 8 , 5 cm
A mb so l apes

els predadors carnívors són els més

cèlebres i admirats. A les pàgines d’aquest

llibre magníficament il.lustrat hi podràs

conèixer un esquelet de Tiranosaure Rex

anomenat Sue, descobriràs com l’Oviraptor
tenia cura de les seves cries, i podràs

observar les plomes que recobrien la cua

i les potes davanteres del Velociraptor.
ISBN: 978-84-682-5526-2
14031

9 788468 254647

9 788468 255262

DINOSAURES
PREDADORS

REPTILS
AQUATICS

PVP: 9,95 €

-

De tots els dinosaures que van existir,

-

RÈPTILS AQUÀTICS
DE LA PREHISTÒRIA

A l’època en què
els dinosaures es
movien lliurement per
terra ferma, els rèptils
s’havien fet els senyors
del mar. Eren criatures
gegantesques, com el
Pliosaure, i de formes
capricioses i inversemblants,
com el Tanystropheus, amb el seu
coll infinit, o l’Henodus, protegit per
una closca estrambòtica que li servia
d’escut. Gràcies a les amenes fitxes
i a les il.lustracions fabuloses d’aquest
llibre, podràs submergir-te en el món
extraordinari dels rèptils aquàtics.

-

9 788468 255262

de la PREHISTORIA

il.lustracions de Román

García Mora

6+

ISBN: 978-84-682-5464-7
13850

9 788468 254647

il.lustracions de Román

García Mora
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PETITS CREATIUS
• FORMES TRAPELLES
• TAQUES, PUNTS I EMPREMTES

La creativitat, com qualsevol altra habilitat,
també es pot entrenar.
Aquests llibres potencien la imaginació dels nens
i nenes de forma divertida i amena, amb dibuixos
abstractes que ells mateixos han de completar.
A través de la creativitat, els més petits
desenvolupen la capacitat per resoldre problemes
i millorar les relacions socials.

20

I l · l ust racio ns d' Agata Królak

Aquest divertidíssim llibre interactiu estimula la creativitat lliure entre els nens i les nenes. Els infants podran
completar les il·lustracions com ells vulguin i crear uns dibuixos molt originals. Inclou 8 pàgines d'adhesius.

7 2 pàgines
2 1 x 2 9 , 7 cm

4+

Agata Królak

FORMES
TRA PELLES

PETITS CREATIUS

FORMES TRAPELLES
És l'hora de crear !

PVP: 12,95 €
E

MÉS D

100

S IUS
ADHE

ISBN: 978-84-682-5619-1
14211

9 788468 256191

9 788468 256191

TAQUES, PUNTS I EMPREMTES
Imaginació al poder !
I l · l ust racio ns d' Agata Królak

Agata Królak deixa les seves il·lustracions modernes, originals i divertides incompletes perquè siguin les nenes i
els nens que les completin. Un llibre interactiu que potencia la creativitat.
Inclou 8 pàgines d'adhesius.

7 2 pàgines
2 1 x 2 9 , 7 cm

PVP: 12,95 €

4+

Agata Królak

TAQUES,

PUNTS

I EM PREMTES
MÉS DE

100
ADHESIUS

ISBN: 978-84-682-5621-4
14213

9 788468 256214

9 788468 256214
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LLIBRES PER
SABER-NE MÉS
• ANIMALS AL 100%
• PROGRAMA COM UN GENI 1
• PROGRAMA COM UN GENI 2
• EXPLORADORS DE L’ ESPAI
• EXPLORADORS DE L’ OCEÀ

El poder del saber en mans dels més petits !
Aquests llibres transmeten coneixements
fascinants i ensenyen als nens i nenes, a través
d'infografies, curiositats i característiques
úniques. Des d’a prendre a programar videojocs
i animacions fins a explorar l'entorn animal i les
seves meravelloses criatures o conèixer l'u nivers
i tots els secrets que aquest amaga.

22

NOVETAT!

Descobreix la mida real dels animals !
Textos de Rita Mabel Schiavo
Il·lustracions d'Isabella Grott

Segurament saps que el tigre posseeix ullals llargs
i forts... Però de quina grandària són en realitat?
Són més grans que els del tauró blanc? Quina longitud té la llengua d'un os formiguer? I la cua d'un
elefant?
Aquest llibre t'ajudarà a conèixer molts animals i
te'ls mostrarà amb la mateixa mida que tenen en
la realitat.
Amb tan sols fullejar les pàgines d'aquest llibre,
podrem imaginar que trobem colibrís o insectes
de veritat, i compararem la diferent grandària dels
ous de diferents animals, dels seus ullals, les seves
llengües, les seves cues, els seus ulls..., a la vegada
que aprendrem curiositats sobre ells.

ANIMALS AL

ANIMALS AL 100%

100%

40 pàgines
28,5 x 38 cm
Tapa dura

ns
T
racio
Il·lust
GROT
BELLA
d'ISA
Text de

RITA MABEL SCHIAVO

LLIBRES PER SABER-NE MÉS

Isabella Grott - Rita Mabel Schiavo

AN I MALS AL 100 %

6+

PVP: 16,95 €

9 788468 259574

PROGRAMA COM UN GENI

128 pàgines
17,7 x 23,7 cm
Tapa dura

Aprèn a programar videojocs i animacions amb Scratch !

PVP: 14,95 €

Textos de Coder Kids / Il·lustracions de Valentina Figus

Amb l'ajuda d'aquests dos llibres crearàs els teus propis videojocs o les teves pròpies animacions
amb Scratch, el conegudíssim mètode per programar, explicat amb un llenguatge adaptat a nenes
i nens. Segueix les instruccions per aprendre pas a pas i donaràs vida a totes les teves superidees.
Inclouen enllaços per descarregar tots els materials i les imatges que necessitis.

,

LA PUGUIS COMPRENDRE, I PERCEBRE COM ALLo
QUE REALMENT
eS: UN INSTRUMENT
,

9 788468 254272
POTENTiSSIM PER

DONAR VIDA

A LES TEVES IDEES!

,

A L'INTERIOR TROBARaS INSTRUCCIONS
PER CREAR SIS JOCS MOLT ORIGINALS

,

EL NOSTRE OBJECTIU eS ANIMAR TE

,

,

,

QUE REALMENT
eS: UN INSTRUMENT
,
POTENTiSSIM PER DONAR VIDA
A LES TEVES IDEES!

,

A L'INTERIOR TROBARaS INSTRUCCIONS
,

PER ANIMAR LES TEVES HISToRIES amb
TOTS ELS MATERIALS I LES IMATGES

CREA ELS TEUS

PROGRAMA COM UN GENI 2
Dissenya les teves pròpies
animacions amb Scratch

QUE FARAN QUE LES TEVES

,
,
VIDEOJOCS

PER FER HO.

AMB SCRATCH
Textos de
Coder kids
Il. lustracions de
Valentina Figus

Textos de
Coder kids
Il. lustracions de
Valentina Figus

ISBN: 978-84-682-5428-9
13824

9 788468 254289

CREA LES TEVES

ANIMACIONS
AMB SCRATCH

HISToRIES SIGUIn uNIQUES.

,

9 788468 254289

2
programa
com
un geni

SCRATCH I UN ENLLAc, PER DESCARREGAR

I LES IMATGES QUE NECESSITES

Distribuït per
Editorial Vicens Vives

,

LA PUGUIS COMPRENDRE, I PERCEBRE COM ALLo

AMB SCRATCH I UN ENLLAc, PER

ISBN: 978-84-682-5427-2
13823

,

A EXPERIMENTAR LA TECNOLOGIA PERQUe

DESCARREGAR TOTS ELS MATERIALS

9 788468 254272

2
programa com un geni

,

EL NOSTRE OBJECTIU eS ANIMAR TE

A EXPERIMENTAR LA TECNOLOGIA PERQUe

1
programa
com
un geni

1
programa com un geni

PROGRAMA COM UN GENI 1
Dissenya els teus videojocs
amb Scratch

8+

Distribuït per
Editorial Vicens Vives
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GIULIA DE AMICIS

LLIBRES PER SABER-NE MÉS

EXPLORADORS DE L' ESPAI
Vols conèixer els secrets de l'espai ?
Il·lustracions de Giulia de Amicis

EXPLORADORS

DE L’ESPAI

Aquest no és un llibre qualsevol.

Els secrets de l’univers al teu abast!

A les seves
pàgines
no hi trobaràs
Llança't a l'espai amb aquest llibre que inclou
tota
la informació
descripcions llargues, enrevessades i plenes
de
paraules
difícils.
Tota
la informació,
necessària per comprendre l'univers d'una manera senzilla
i ditotes les dades científiques, són a la teva
disposició
amb
una
simple
ullada,
gràcies et
vertida. Les curiositats i les seves fantàstiques il·lustracions
als nostres fabulosos dibuixos infogràfics.
Els misteris més grans de l’espai apareixen
sorprendran.

72 pàgines
25 x 34,5 cm
Tapa dura

8+

¿PREPARATS?
¡Poseu-vos còmodes,
el compte enrere ha començat!

8... 7... ...
6
10...9...

PVP: 16,95 €

Els secrets de l’univers al teu abast!

EXPLORADORS DEL’ESPAI

resumits en poques paraules, acompanyats
de taules i d’imatges atractives que
en faciliten la comprensió.

Il· lustracio
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ISBN: 978-84-682-5616-0
14208

9 788468 256160

EXPLO RADO RS DE L' O CEÀ
Submergeix-te i coneix-ho tot sobre
el mar !

GIULIA DE AMICIS
SABRINA WEISS

9 788468 256160

Aquest és un llibre molt diferent

Textos
de Sabrina
Weiss
/ Il·lustracions de Giulia de Amicis
dels altres!
No hi trobaràs
descripcions

Doncs endavant,
la immersió et meravellarà!

NOVETAT!

72 pàgines
25 x 34,5 cm
Tapa dura

EXPLORADORS DE L'OCEÀ

Aquest
no és un llibre
com aels altres! Entre les sellargues i incomprensibles,
però t'ajudarà
assimilar un munt de dades científiques sobre
ves
pàgines
no
trobaràs
descripcions extenses i
les profunditats marines simplement donant-hi un
complicades,
deconeguda
paraules
cop d'ull, gràcies plenes
a una tècnica
amb llargues i incomel nom d'INFOGRAFIA.
prensibles.
Aquí entendràs totes les dades cienS'hi expliquen
i els misteris de lesmarines amb una
tífiques
sobre els
lessecrets
profunditats
profunditats del mar amb molta claredat i en
simple ullada,
gràcies
a una tècnica coneguda com
poques paraules. Els textos s'acompanyen de
gràfics
belles il· lustracions
en color quede les profundiinfografia.
Elsi desecrets
i els misteris
t'ajudaran a entendre tots els enigmes del
tats del fons
mar
estan
explicats
amb molta claredat i
del mar.
en poques paraules. Els textos breus s'acompanyen
TOT A PUNT PER FER-HI
de gràfics iUNA
belles
il·lustracions en color que t'ajudaBONA CAPBUSSADA?
ran a entendre tots els enigmes del fons del mar.

Secrets de les profunditats marines

extenses ni complicades, plenes de paraules

Exploradors
de l'Oceà
Secrets de les
profunditats marines

Il· lustracions de

GIULIA DE AMICIS
Text de

SABRINA WEISS

PVP: 16,95 €
ISBN 978-84-682-5882-9
14533

9 788468 258829

8+
9 788468 258829
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LLI BRES PUZLE
• FAULES D' ISOP
• FAULES DE LA FONTAINE
• ALÍCIA AL PAÍS DE LES MERAVELLES
• PINOTXO
• PETER PAN
• EL MAG D' OZ

Les m il lo r s h ist ò r
ies del mó n a t ra
vé s
dels puzles !
Sis de les h ist ò rie
s més famoses
i est imades de la
li terat u ra inf a nt il
tornen
a m b u n a n ov a a p a
r e n ç a , e n f o r m at
de ll ib r e
puzle, en riq u ides
per u nes meravell
oses
il·l u st racio ns .
Ju g a a m b aq u est
es meravell oses h
ist ò ries
m u nt a nt i d e s m u n
t a nt els cinc puz
les
de cada ll ib r e!
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Els protagonistes
de les faules d’Isop
ens deixen impressionats perquè
són molt savis o molt ximples,
molt astuts o molt crèduls,
molt humils o molt arrogants.
Després de llegir algunes de
les faules més conegudes
de l’autor grec, la
diversió continua amb
els puzles tendres
i imaginatius que les
acompanyen. Els podràs
fer i desfer tantes
vegades com vulguis!

Aprèn amb els encantadors animals de les Faules d'Isop mentre et diverteixes muntant i desmuntant els 5 puzles

lli b r e puz le

I l · l ust racio ns de Marisa estita

Il·lustracions de MARISA VESTITA

LlIBRe
PU Z LE

12 pàgines
3 0, 5 x 2 7 , 5 cm
Tapa dura

PVP: 16,50 €

fau les d’ iso p

LLIBRES PUZLE

FAULES D' ISOP

5+
Faules
iSOP

d’
ISBN: 978-84-682-5458-6
13844

FAULES DE LA FONTAINE
I l · l ust racio ns de Marisa estita

O bé perquè ens revelen una veritat evident
o bé perquè ens arrenquen un somriure
còmplice, el cert és que els protagonistes
de les faules de La Fontaine ens semblen
encantadors. Després de llegir algunes de
les històries més conegudes de l’escriptor
francès, la diversió continua amb els puzles
tendres i imaginatius que les acompanyen.
Els podràs fer i desfer tantes vegades
com vulguis!

Munta i desmunta els 5 puzles mentre aprens
grans moralitats amb els divertidíssims animals de les Faules de La Fontaine.

ISBN: 978-84-682-5460-9
13846

9 788468 254609
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9 788468 254609

llibre puz le

9 788468 254586

fau les de l a fo nta i n e

9 788468 254586

Il·lustracions de MARISA VESTITA

LlIBRe
P UZ L E

12 pàgines
3 0, 5 x 2 7 , 5 cm
Tapa dura

PVP: 16,50 €

5+
Faulesde
LA FONTAINE

ALÍCIA AL PAÍS DE LES MERAVELLES

Alícia

al

País de les Meravelles

PVP: 16,50 €

EL LLIBRE PUZLE de

LLIBRE PUZLE

LLIBRE PUZLE

Descobreix que les il·lustracions són puzles
i que al desmuntar-les pots acolorir-les!

En Pinotxo no és un titella
com els altres: té EL
vidaLLIBRE
pròpia i, tot
i que hauria d’anar a l’escola
cada d’
dia,
PUZLE
sempre es distreu pel camí i acaba als
llocs més insospitats. Durant aquest llarg
viatge descobrirà un circ de titelles,
el País de les Joguines i acabarà dins la
Il·lustracions
de
panxa d’una balena. Diverteix-te
fent
els puzles que recreen les aventures FABIANA
ATTANASIO
d’aquest ninot trapella, i després
acoloreix-les de la manera que més
t’agradi. Però abans de jugar, hauràs
d’ajudar en Pinotxo a convertir-se
en un nen de veritat…

6+

1. LLEG E IX E L C O
NT E
2. M U NTA 5 P U Z
LES
3. P I NTA 5 LÀ M I
N ES

anasio

12 pàgines
3 3 x 2 3 , 6 cm
Tapa dura

Pinotxo
Il·lustracions de
FABIANA
ATTANASIO

PINOTXO

I l · l ust racio ns de Fa iana
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PETER PAN

EL LLIBRE
PUZLE de

EL MAG D’OZ

Peter Pan

Per culpa d’un tornado, la petita
Dorothy ha anat a parar al meravellós
País d’Oz. Per ajudar-la a tornar a casa, hauràs
de recórrer amb ella el camí de rajoles grogues
IO
i entrar a Ciutat Maragda, on tot és d’un color
AS
verd enlluernador. Diverteix-te fent els puzles
AN
s d e FA B I A N A AT T
n
o
i
que recreen les aventures de la Dorothy i els seus
ac
r
t
s
amics, i després acoloreix les il·lustracions d’aquest llibre
lu
Il·
de la manera que més t’agradi. Però abans de jugar, hauràs
d’enfrontar-te a la malvada bruixa de l’oest…

EL LLIBRE
PUZLE de

LLIBRE PUZLE

PINOTXO

LLIBRE PUZLE

ALÍCIA AL PAÍS DE LES MERAVELLES

El Mag
d’Oz
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No apte per a nens menors de 36 mesos,
les peces petites podrien ser ingerides
o inhalades. Perill d’asfíxia.
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No apte per a nens menors de 36 mesos,
les peces petites podrien ser ingerides
o inhalades. Perill d’asfíxia.

PETER PAN

EL MAG D' OZ

9 788468 251073

9 788468 251981

27

U N MÓN D
AMÈRICA DEL N O RD

BRASI L

XI LE
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E C O N T ES
RÚSSIA
CO REA
N EPAL
CAM BO DJA

ZÀM BIA

Contes d’a rreu del món per obrir
la ment i el cor dels joves lectors
i animar-los a entendre i a
respectar la diversitat cultural.
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UN MÓN DE CONTES

4 8 pàgines
15 , 5 x 2 2 , 9 cm
A mb so l apes

6+
¡Grrr!

EL LLOP AFAMAT
Un conte de l’ Amèrica del Nord

NO US REFIEU DELS TIGRES
Un conte de Corea

V ersió de Lari Don
I l · l ust racio ns de Melanie Williamson

V ersió de Lari Don
I l · l ust racio ns de Melanie Williamson

Un jove llop està mort de gana i surt de cacera.
Al capdamunt d’un prat que hi ha a tocar del riu
hi veu un xai que fa tota la cara de ser un àpat
deliciós. L’astut xai, però, no està disposat que el
llop se’l cruspeixi.

30

Podríem refiar-nos d’un tigre? Un mercader que
va al mercat en troba un atrapat en un forat.
L’home es proposa ajudar-lo; però, si ho fa, podrà
evitar sortir-ne malparat?

9 788468 251813

9 788468 252001

LA PRINCESA DE LES FONTS
Un conte del Brasil

EL DO DE LA TORTUGA
Un conte de Zàmbia

V ersió de Mary Finch
I l · l ust racio ns de Martina e so

V ersió de Lari Don
I l · l ust racio ns de Melanie Williamson

La Princesa de les Fonts és la senyora de les
fonts, els rius i els llacs. Un dia la seva mare desapareix de palau i poc temps després el seu fillet
també. Serà capaç la princesa de trobar-los i de
reunir la família de nou?

En un estiu sec i xafogós a Zàmbia hi deixa de
ploure, i ben aviat els animals comencen a passar
gana i set. Necessiten despertar un arbre màgic
que els pot alimentar tots fins i tot quan no plou.
Ara bé, com es diu, l’arbre?

9 788468 251837

9 788468 252025

6+

EN MORRUT, EN SORRUT I EN RAMPELLUT
Un conte de Xile

L' ABOMINABLE HOME DE LES NEUS
Un conte del Nepal

V ersió de Fran arne
I l · l ust racio ns de So hie Fat s

V ersió de Fran arne
I l · l ust racio ns de So hie Fat s

Fa anys i panys tres monstres terribles vivien junts
a la Terra dels monstres. Eren germans, i els dos
més grans i més perillosos van obligar el petit, en
Rampellut, a segrestar les tres filles del rei…

Un dia la mare d’en Ramai, cansada de veure'l mandrejar tant, el fa fora de casa. Aquella nit en Ramai
dorm en una cova al capdamunt de les muntanyes i
hi troba en Shokpa, l’abominable home de les neus…

9 788468 253374

9 788468 253398

LA MAIXA I L' OS
Un conte de Rússia

L' ENGINYÓS PARANY DE LA DARA
Un conte de Cambodja

V ersió de Lari Don
I l · l ust racio ns de Melanie Williamson

V ersió de Liz Flanagan
I l · l ust racio ns de Martina e so

La Maixa és una nena que un dia, buscant cireres,
s'endinsa tant en el bosc que no sap tornar cap
a casa. Espantada, es troba amb un os que no la
deixa tornar perquè vol que faci pastissos per a ell.
Què farà la Maixa per tornar amb la seva família?

La princesa Dara i el seu marit Rith són arquitectes. Un dia tres malvats ministres del rei aconsegueixen desterrar en Rith. Quin enginyós parany
inventarà la Dara per demostrar la maldat dels
ministres?

9 788468 253435

9 788468 253411

UN MÓN DE CONTES

4 8 pàgines
15 , 5 x 2 2 , 9 cm
A mb so l apes

31

CONTES DE SEMPRE
• CAPUTXETA VERMELLA
• HANSEL I GRETEL
• FAULES D' ISOP
• GULLIVER

Passa-t'ho bé amb els contes més estimats i
famosos de tots els temps llegint-los en família.
Les il·lustracions de Francesca Cosanti tenen el do
de transformar els elements de les millors obres
d'art contemporani en imatges fascinants.
Aquesta sèrie també inclou l'art delicat i sensible
de Manuela Adreani per descobrir les faules d'Isop
i les il·lustracions delirants de l'artista Chris Ridell,
que recreen les originals aventures de Gulliver.
Tots els llibres presenten sorpreses inesperades i
perspectives noves d'aquests contes atemporals.
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HANSEL I GRETEL

Germans Grimm / I l · l ust racio ns de Francesca Cosanti

Germans Grimm / I l · l ust racio ns de Francesca Cosanti

Un dels contes més famosos i estimats de tots els temps,
Caputxeta Vermella, es reinterpreta del tot gràcies a la
creativitat de Francesca Cosanti.

Un conte molt dolç, en què gràcies al geni de Francesca
Cosanti veiem els protagonistes, els bessons Hansel i Gretel, des d'una perspectiva nova.

vermella
La madrastra d’en Hansel i la Gretel

PVP: 12,95 €

vol desempallegar-se dels nens i convenç

,

Germans Grimm

Il·lustracions de
Francesca Cosanti

PVP: 12,95 €

el seu marit d’abandonar-los al bosc. En

Hansel i la Gretel, però, sabran valdre’s
Il·lustracions de del seu enginy i del seu coratge per
Francesca Cosanti
afrontar aquesta i altres adversitats.
Aquesta versió del cèlebre conte
dels germans Grimm, il·lus-

CAPUTXETA vermella

4 0 pàgines
2 2 , 9 x 3 2 cm
Tapa dura

Germans Grimm

Il·lustracions de Francesca Cosanti

CAPUTXETA

Il·lustracions de Francesca Cosanti

p,

4 0 pàgines
2 2 , 9 x 3 2 cm
Tapa dura

CONTES DE SEMPRE

CAPUTXETA VERMELLA

trada per Francesca Cosanti

6+

6+

amb una tendresa i una
imaginació desbordants,
GRETEL

meravellarà tant els lectors

HANSEL

.

I

petits com els adults.

HANSEL

.

I

GRETEL

52-0
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FAULES D' ISOP
I l · l ust racio ns de Manuela Adreani
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MANUELA ADREANI

A D A P T A C I Ó

En la seva adaptació de la novel·la de Swift,
l’escriptor Martin Jenkins ha respectat el to i
l’humor de l’obra original i l’ha acostat als joves lectors. A aquesta tasca ha contribuït brillantment l’artista Chris Riddell, que amb les
seves il·lustracions delirants plenes de meravellosos detalls recrea la gent, les estranyes
criatures i els països inventats per la imaginació desbordant del corrosiu escriptor irlandès.

GULLIVER
Jonathan Swift
A dapt ació de Martin Jenkins / I l · l ust racio ns de Chris Riddell

Aquesta adaptació de la novel·la de Jonathan Swift
ha respectat el to i l'humor de l'original i l'ha acostat
als lectors joves. A aquesta tasca hi ha contribuït amb
brillantor l'artista Chris Riddell, que amb unes il·lustracions ben delirants i plenes de detalls meravellosos recrea la gent, les estranyes criatures i els països que la
imaginació de l'escriptor irlandès va inventar.

ELS ANIMALS D’ISOP, AMB LES SEVES
,
,
OCURRENCIES DIVERTIDES, SON IRRESISTIBLES.
,
DE VEGADES SON ASTUTS, ALTRES VEGADES ES
,
,
COMPORTEN DE MANERA INGENUA O TEMERARIA,
,
PERO SEMPRE TENEN LA CAPACITAT DE FER-

d’Isop
Faules

4 0 pàgines
2 4 , 9 x 3 0 cm
Tapa dura

PVP: 12,95 €

6+

Faules d’ I sop

Vicens Vives

L'art delicat i sensible d'Adreani acompanyarà els petits
lectors en el descobriment meravellós dels animals que
donen vida a aquestes faules, que l'autor grec Isop va
crear fa segles i que formen part del patrimoni literari
universal. Nens i nenes estaran encantats amb els contes
d'animals que simbolitzen comportaments humans i coneixeran aquestes històries atemporals, que contenen,
sempre, una moral final.

P

ublicada per primer cop el 1726,
la clàssica novel·la d’aventures de
Jonathan Swift ha estat sempre una
de les obres preferides de joves i
adults. Aquesta magnífica edició
conté els quatre extraordinaris viatges del singular protagonista de la
novel·la: els viatges a Lil·liput, la terra dels nans, i a Brobdingnag, el país dels gegants; les seves visites a Laput, als habitants
de la qual se’ls ha de pegar al cap per recordar-los que han de parlar, i a Glubbdubdrib,
l’illa dels mags i fantasmes; per últim, el seu
viatge al país dels houyhnhnms, on els éssers
humans serveixen els cavalls.

NOS SOMRIURE I ENSENYAR-NOS GRANS VERITATS
,
SOBRE LA CONDICIO HUMANA. LES FAULES DE L’AUTOR

GREC, IL . LUSTRADES PER MANUELA ANDREANI AMB
,
DELICADESA I CREATIVITAT, CAPTIVARAN ELS MES
,
,
PETITS I ELS TRANSPORTARAN A UN MON. . . FABULOS!

14 4 pàgines
2 8 , 7 x 2 4 , 9 cm
Tapa dura

IL·LUSTRACIONS DE

MANUELA ADREANI

ISBN: 978-84-682-5335-0

9 788468 253350

8+
9 788431 680183

PVP: 19,95 €

12060
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MOMENTS I EMOCIONS
• ELS MEUS PRIMERS RECORDS
• L' ÀLBUM DEL MEU BATEIG
• QUÈ ENS FA FELIÇOS?

Utilitzar com a eines els valors i les emocions des
de ben petits és fonamental perquè creixin feliços,
respectin i tinguin cura de si mateixos
i dels altres.
Materialitzar aquestes emocions perquè
posteriorment siguin recordades també serà vital
perquè el protagonista quan es faci gran gaudeixi
rememorant aquells moments únics de la seva vida.
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9 6 pàgines
2 2 x 2 3 cm
Tapa dura

PVP: 19,95 €

NOVETAT!

0 +
ISBN 978-84-682-6009-9
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Distribuït per
Editorial Vicens Vives

9 788468 260099

emocions i moments feliços per tal que els puguis
reviure en el futur.

PVP: 19,95 €

ISBN 978-84-682-5869-0
14517

NOVETAT!

Distribuït per
Editorial Vicens Vives

9 788468 258690

Marie-Agnès Gaudrat Carme Solé Vendrell

Text de Marie-Agnès Gaudrat / I l · l ust racio ns de Carme Solé Vendrell

R

US

BATEIG
IL·LUSTRACIONS D'ELENA VERONESI

,

Marie-Agnès Gaudrat

Carme Solé Vendrell

QUE ENS FA

FELIÇOS?

,

“Parlem de felicitat amb els nostres fills i filles
per allunyar-los del món materialista i competitiu en què vivim.
Aquest llibre poètic, optimista i alliçonador aconseguirà que
petits i grans reflexionin i parlin de les coses que els fan feliços
i els ajudarà a comprendre que l’autèntica felicitat neix
de la generositat i de l’amor pels altres.”

5+

del meu

QUE ENS FA FELIÇOS?

Amb unes il·lustracions precioses i un text fàcil de llegir, les nenes i nens descobriran en aquest llibre els principals valors que
hem de cuidar, i servirà perquè petits i grans parlin de les coses
que realment ens poden fer feliços.

Christophe André

L'ÀLBUM

9 788468 258690

QUÈ ENS FA FELIÇOS ?

15 pàgines
2 4 , 7 x 2 8 , 6 cm
Tapa dura

DELS M
E

Elena Veronesi

El sagrament del Baptisme és un acte molt significatiu en la vida d'un cristià. Un dia tan especial i marcat per l'emoció mereix
ser recordat. Aquest àlbum,El sagrament
que dels'acompanya
d'il·lustracions
Bateig és un acte molt significatiu
la vida d'un cristià. Un dia tan especial i marcat
acurades i elegants, permetperen anotar
tot
el
que
va
passar el dia
l'emoció mereix d'ésser recordat. Aquest àlbum,
que s'acompanya d'unes il·lustracions
acurades
del bateig i recull records, impressions,
emocions
i moments
i elegants, permet anotar tot allò que va passar
feliços perquè els puguis gaudir
en
el
futur.
el dia del Bateig i recull records, impressions,

L'àlbum del meu Bateig

I l · l ust racio ns d' Elena Veronesi

0 +

UM

9 788468 260099

L'ÀLBUM DEL MEU BATEIG

64 pàgines
2 5 x 2 5 cm
Tapa dura
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MOMENTS I EMOCIONS

Vincent van Gogh

OR

LB

al cel des del bressol.»

EC

L' À

dels ulls d'un nen petit quan s'aixeca al matí
i xerroteja o riu perquè veu el sol resplendint

ELS MEUS PRIMERS RECORDS

«Crec que hi ha alguna cosa més profunda,
més infinita, més eterna que l'oceà en l'expressió

ELS MEUS PRIMERS
RECORDS
S

Un regal perfecte per al petit nou membre de la família!
Aquest àlbum permetrà recopilar i guardar tots els records i
sentiments del nounat. A més podrà acariciar i abraçar el dudú
d'osset que el llibre porta incorporat a la portada.

L'ÀLBUM DELS MEUS RECORDS MÉS BONICS

ELS MEUS PRIMERS RECORDS

NOVETAT!

ISBN 978-84-682-5876-8
14526

PVP: 14,95 €

9 788468 258768

Distribuït per
Editorial Vicens Vives

9 788468 258768
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MONTESSORI:
UN MÓN D’ÈXITS
• EL PRIMER LLIBRE DE LES EMOCIONS

• EL MEU PRIMER LLIBRE DE FORMES

• EL PRIMER LLIBRE DE LES FORMES

• EL MEU PRIMER LLIBRE DE NOMBRES

• EL PRIMER LLIBRE DELS NOMBRES

• EL MEU PRIMER LLIBRE DE COLORS

• EL PRIMER LLIBRE DELS ANIMALS DE GRANJA

• EL MEU PRIMER LLIBRE DE LA GRANJA

• EL PRIMER LLIBRE DELS ANIMALS SALVATGES

• EL MEU PRIMER LLIBRE DELS ANIMALS DEL BOSC

• LA PRIMERA CAPSA DE FORMES

• EL MEU PRIMER LLIBRE DEL JARDÍ

• LA PRIMERA CAPSA DE NOMBRES
• LA PRIMERA CAPSA DE COLORS
• LA PRIMERA CAPSA D' ANIMALS
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u

El primer llibre de les

EMOCIONS

MONTESSORI

El primer llibre de les EMOCIONS

ELS PRIMERS LLIBRES PER DESCOBRIR
EL MÓN AMB LA METODOLOGIA
MONTESSORI !

sori:
Mn Moónnd’tÈxesits

NOVETAT!

2+

EL PRIMER LLIBRE DE LES EMOCIONS

10 pàgines
16 x 16 cm
Tapa dura

PVP: 7,95 €

sori:
Mn Moónnd’tÈxesits
u

Descobreix els
nomb
El primer llibre dereslesambssori
Maria Monte

El primer llibre dels NOMBRES

El primer llibre de les FORMES

9 788468 223957

FORMES

sori:
Mn Moónnd’tÈxesits
u

El primer llibre dels

NOMBRES

L’edició original d’aquest llibre ha estat creada i publicada
per White Star, s.r.l. Piazzale Luigi Cadorna, 6. 20123 Milan-Italy.
www.whitestar.it
White Star Kids® és una marca registrada propietat de White Star s.r.l.
© 2018 White Star s.r.l.
© 2018 EDITORIAL VICENS VIVES, S.A.
Sobre aquesta edició.
Dipòsit Legal: B. 17.302-2018
ISBN: 978-84-682-2399-5
Núm. d’Ordre V.V.: ME20
Reservats tots els drets.
Prohibida la reproducció total o parcial.
Traducció catalana d’Adrià Masnou.

ISBN 978-84-682-2399-5
14735

Distribuït per
Editorial Vicens Vives

EL PRIMER LLIBRE DE LES FORMES

EL PRIMER LLIBRE DELS NOMBRES

9 788468 224435

9 788468 223995

sori:
Mn Moónnd’tÈxesits

sori:
Mn Moónnd’tÈxesits

u

Descobreix els
animals salvatges amb
El primer llibre
dels
Maria Montessori

ANIMALS DE GRANJA
L’edició original d’aquest llibre ha estat creada i publicada
per White Star, s.r.l. Piazzale Luigi Cadorna, 6. 20123 Milan-Italy.
www.whitestar.it
White Star Kids® és una marca registrada propietat de White Star s.r.l.
© 2018 White Star s.r.l.
© 2018 EDITORIAL VICENS VIVES, S.A.
Sobre aquesta edició.

El primer llibre dels ANIMALS SALVATGES

El primer llibre dels ANIMALS DE GRANJA

9 788468 223995

u

El primer llibre dels

ANIMALS SALVATGES

Dipòsit Legal: B. 18.723-2018
ISBN: 978-84-682-2446-6
Núm. d’Ordre V.V.: ME24
Reservats tots els drets.
Prohibida la reproducció total o parcial.
Traducció catalana d’Adrià Masnou.

ISBN 978-84-682-2446-6
14739

9 788468 224466

Distribuït per
Editorial Vicens Vives

EL PRIMER LLIBRE DELS ANIMALS
DE GRANJA

EL PRIMER LLIBRE DELS ANIMALS
SALVATGES

9 788468 223872

9 788468 224466
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EL MÈTODE QUE AJUDA ALS NENS I A LES NENES A INVESTIGAR
I A EXPLORAR EL MÓN PER SI MATEIXOS !
Text de Chiara Piroddi / Il·lustracions d'Agnese Baruzzi

LA PRIMERA CAPSA DE FORMES

LA PRIMERA CAPSA DE NOMBRES

Contingut de la capsa:
15 ﬁtxes - 15,8 x 12,4 cm
Llibre - 24 pàgines

Contingut de la capsa:
9 ﬁtxes - 15,8 x 12,4 cm
Llibre - 24 pàgines

3+

3+

PVP: 14,95 €

PVP: 14,95 €

9 788468 253664

9 788468 253671

LA PRIMERA CAPSA DE COLORS

LA PRIMERA CAPSA D' ANIMALS

Contingut de la capsa:
13 ﬁtxes - 15,8 x 12,4 cm
1 tauler dels colors - 34 x 34 cm
Llibre - 16 pàgines

Contingut de la capsa:
16 ﬁtxes - 15,8 x 12,4 cm
1 tauler dels hàbitats - 45,6 x 35,2 cm
Llibre - 16 pàgines

3+

PVP: 14,95 €

PVP: 14,95 €

9 788468 254319

9 788468 254326

4+

nombres

un Món d’Èxits

Aquest llibre conté diversos jocs
inspirats en els principis
E L M E U P R I M E R L L I B R del
E imètode
Dexercicis
E Montessori.
Totes les activitats
estan dissenyades per estimular les
capacitats cognitives dels més petits.
Gràcies a aquests jocs, els nens i les nenes
s’endinsaran en el fabulós món
dels nombres d’una manera
atractiva i amena.

Text de
Chiara Piroddi
Il•lustracions
d’Agnese Baruzzi

EL MEU PRIMER LLIBRE DE

Il·lustracions
d’Agnese Baruzzi

40 pàgines + 8 pàgines
d'adhesius
21,6 x 27,2 cm

PVP: 12,95 €

EL MEU PRIMER LLIBRE DE

NOMBRES

MONTESSORI

Montessori

Montessori

Text de
Chiara Piroddi

un

EL MEU PRIMER LLIBRE DE

i.
lar
nens
atge.
ns
ues

sori:
MonMtes
ón d’Èxits

Montessori:

amb un munt d’adhesius fantàstics

amb un munt d’adhesius fantàstics

3-4
anys

Distribuït per
Editorial Vicens Vives

3+

ATENCIÓ!

e per a nens menors de 36 mesos,
eces petites podrien ser ingerides
o inhalades. Perill d’asfíxia.

ISBN: 978-84-682-5243-8

9 788468 252438

3+

3-6
anys

12012

9 788468 252414

9 788468 252438

Colors
EL MEU PRIMER LLIBRE DE

sori:
MounnMtes
ón d’Èxits
E L M EU

Aquest llibre conté diversos jocs
i exercicis inspirats en els principis
del mèto de Montessori . Totes les activitats
estan dissenyades per estimular les capacitats
co gnitives dels infants. Els nens i nenes hi
aprendran a reconèixer les característiques
Text de
dels animals d’una granja i es divertiran
Chiara Piroddi
co mpletant recorreguts, identificant
Il•lustracions
d’Agnese Baruzzi
i acolorint formes, retallant imatges
i col·locant-hi un munt
PR IM E R LL IB R E D E
d’adhesius.

Colors

EL MEU PRIMER LLIBRE DE LA GRANJA Montessori

EL MEU PRIMER LLIBRE DE NOMBRES

Montessori

EL MEU PRIMER LLIBRE DE FORMES

ISBN-13: 978-84-682-5417-3

12121

Text de Chiara Piroddi
Il·lustracions d’Agnese Baruzzi

el meu primer llibre de la

granja

amb un munt d’adhesius fantàstics

amb un munt d’adhesius fantàstics

9 788468 254173

sori:
MounnMtes
ón d’Èxits

3-4
anys

3+

Distribuït per
Editorial Vicens Vives

3+

ATENCIÓ!

No apte per a nens menors de 36 mesos,
les peces petites podrien ser ingerides
o inhalades. Perill d’asfíxia.

9 788468 252421

9 788468 254173

sori:
MounnMtes
ón d’Èxits
Text de Chiara Piroddi
Il·lustracions d’Agnese Baruzzi

Aquest llibre conté diversos jocs
i exercicis inspirats en els principis
del mèto de Montessori. Totes les activitats
estan pensades per estimular les capacitats
co gnitives dels infants. Els nens i nenes hi
descobriran tot de coses sorprenents i curioses
sobre els animals i les plantes que es po den
trobar en un jardí , i es divertiran amb
els lab er ints, jocs d’es cr iptura,
formes per acolorir i adhesius
que hi tro b aran .

EL MEU PRIMER LLIBRE DEL JARDÍ Montessori

EL MEU PRIMER LLIBRE DE LA GRANJA

EL MEU PRIMER LLIBRE DELS ANIMALS DEL BOSC Montessori

EL MEU PRIMER LLIBRE DE COLORS

sori:
MounnMtes
ón d’Èxits
Text de Chiara Piroddi
Il·lustracions d’Agnese Baruzzi

el meu primer llibre dels

EL MEU PRIMER LLIBRE DEL

amb un munt d’adhesius fantàstics

amb un munt d’adhesius fantàstics

animals del bosc

ISBN-13: 978-84-682-5419-7

9 788468 254197

12123

ATENCIÓ!

No apte per a nens menors de 36 mesos,
les peces petites podrien ser ingerides
o inhalades. Perill d’asfíxia.

jardí

3+

5+

Distribuït per
Editorial Vicens Vives

EL MEU PRIMER LLIBRE DELS ANIMALS DEL BOSC

EL MEU PRIMER LLIBRE DEL JARDÍ

9 788468 254180

9 788468 254197
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CATALUNYA
Polígon Industrial Pratenc. c/ 111, parcel·la 16.
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).
Tel. 93 478 27 55 - Fax 93 478 36 59

OFICINES
COMERCIALS

Servei a:
BARCELONA, GIRONA, LLEIDA, TARRAGONA
i també a ANDORRA

COMUNITAT VALENCIANA
Polígon Els Mollons. c/ Traginers, parcel·la 17.
46970 Alaquàs (València).
Tel. 96 198 62 10 - Fax 96 151 21 30
Servei a:
ALACANT, CASTELLÓ i VALÈNCIA

ILLES BALEARS
Polígon Son Castelló. c/ Gremi de Boneters, 16.
07009 Palma de Mallorca.
Tel. 971 43 23 81 - Fax 971 76 03 54

Per a més informació visiti el nostre web:

www.vvkids.com
o contacti amb:

info@vvkids.com
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