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Els colors de l’arc iris
Juliana Perdomo
Quin és el teu color preferit? A cada pàgina, un arc
de Sant Martí es formarà i d’objectes de tots colors
aquest llibre s’omplirà.

+1 any
MIDA: 23 x 23 cm
Enquadernat, 16 pàgines
ISBN: 978-987-637-897-0

JUGAR I APRENDRE

Aprendre pot ser molt divertit. Els colors brillants i el disseny simple d’aquest llibre cridaran
l’atenció de tots els petits. Amb il·lustracions gracioses i una doble pàgina al final per practicar.

ABC

123

Els editors d’ Image Books

Els editors d’ Image Books

A d’abella, b de balena,
c de cotxe...
a-b-c... comencem!!

1 os, 2 gira-sols i 3 peixos.
1, 2, 3... comencem!!

Col·lecció Empremtes
Animals, colors, paraules... Cada temàtica es presenta amb divertides
composicions d’il·lustració i fotografia, creades a partir d’empremtes dactilars.

+1 any

+1 any

MIDA: 22 x 25 cm

MIDA: 22 x 25 cm

Enquadernat, 12 pàgines

Enquadernat, 12 pàgines

ISBN: 978-987-637-797-3

ISBN: 978-987-637-796-6

Colors

Formes

Els editors d’ Image Books

Els editors d’ Image Books

Vida al mar
Jo Ryan
Als més petits, els encantarà aquest llibre d’animals marins,
amb la textura de les pàgines, els versos i les meravelloses
il·lustracions creades a partir d’empremtes dactilars.

+1 any
MIDA: 23 x 21 cm
Enquadernat, 14 pàgines
ISBN: 978-987-637-794-2

Animals oposats
Jo Ryan

El cor i la poma són
vermells, i el tomàquet
també. Blau, vermell,
groc... comencem!!

+1 any

Totes les coses tenen una
forma: de cercle, triangle,
quadrat... Hi ha tantes
formes per descobrir...
comencem!!

+1 any

MIDA: 22 x 25 cm

MIDA: 22 x 25 cm

Enquadernat, 12 pàgines

Enquadernat, 12 pàgines

ISBN: 978-987-637-798-0

ISBN: 978-987-637-799-7

+1 any
MIDA: 23 x 21 cm
Enquadernat, 12 pàgines
ISBN: 978-987-637-795-9
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La granja
Els Editors de Catapulta

Un llibre encisador pensat perquè el teu nadó aprengui a reconèixer els animals de la
granja, gaudeixi acariciant les textures i escolti els seus sons.

Bellíssimes il·lustracions amb textures i sons
perquè el nadó reconegui diferents animals.
El Desert
Els Editors de Catapulta

Un llibre encantador pensat perquè el teu nadó aprengui a reconèixer els animals del
desert, reconegui els seus sons i gaudeixi acariciant les textures.

+1 any
MIDA: 21 x 21 cm
Enquadernat, 10 pàgines
ISBN: 978-987-637-805-5

La selva
+1 any

Els Editors de Catapulta

Un llibre encantador pensat perquè el teu nadó aprengui a reconèixer
els sons de la selva i gaudeixi acariciant les textures.

MIDA: 21 x 21 cm
Enquadernat, 10 pàgines
ISBN: 978-987-637-803-1

La natura
Els Editors de Catapulta

Un llibre encantador pensat perquè el teu nadó aprengui a reconèixer els sons de la
natura i gaudeixi acariciant les textures.

+1 any
MIDA: 21 x 21 cm
Enquadernat, 10 pàgines
ISBN: 978-987-637-803-1

Les mascotes
Els Editors de Catapulta

Un llibre encisador pensat perquè el teu nadó aprengui a reconèixer
els animals, gaudeixi acariciant les textures i escolti els seus sons.

+1 any
MIDA: 21 x 21 cm
Enquadernat, 10 pàgines
ISBN: 978-987-637-803-1

+1 any
MIDA: 21 x 21 cm
Enquadernat, 10 pàgines
ISBN: 978-987-637-805-5
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Els Editors de Catapulta
En Timoteu és un petit conillet que comparteix les inquietuds dels nens de la seva edat
i acompanya als petits lectors a fer-se grans, guanyar autonomia i descobrir el món.
Un conte acompanyat d’activitats i un joc a cada llibre.

Cara de què? Ivanke i Mey
Les emocions són comunes a totes les persones, no importa
de quina part del món siguin o a quina cultura pertanyen.
Aquest deliciós llibre ensenyarà als més petits a descobrir i
reconèixer les emocions en l’altre, i els estimularà a expressar
les seves.

+1 any
MIDA: 20 x 20 cm
Enquadernat, 20 pàgines
ISBN: 978-987-637-801-7

Aquest llibre va néixer
de les experiències
recollides per l’ONG
Petits Grans Mons.

Avionet Ivanke i Mey

A casa dels avis

Va a l’escola

ISBN: 978-987-637-803-1

ISBN: 978-987-637-803-1

Un avió de paper entra per la finestra... Qui ho haurà enviat? Com serà? Ho faré volar
una altra vegada, i tant de bo li arribi a algú aventurer, curiós, divertit...
Coneix en aquest llibre el viatge de l’Avionet que vola de pàgina en pàgina visitant
nois de diferents llocs.

+5 any
MIDA: 20 x 22 cm
Enquadernat, 26 pàgines
ISBN: 978-987-637-802-4

De l’altre costat Ivanke i Mey
Què hi ha de l’altre costat? Què sʼoculta darrera dʼaquesta porta? En Manu està
espantat. Una historia que demostra que moltes vegades les nostres pors només
es troben en la nostra imaginació.

No vol dormir

I les seves emocions

ISBN: 978-987-637-803-1

ISBN: 978-987-637-803-1

+4 any
+4 any
MIDA: 17 x 17 cm
Enquadernat, 24 pàgines
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MIDA: 24 x 19 cm
Cartoné, 38 pàgines
ISBN: 978-987-637-918-2

7

Burundi sona com un joc, una trobada de lletres fortüita.
Com les trobades d’aquests animals en les històries d’aquesta
col·lecció de contes.

MÉS AMUNT

De falsos gossos i veritables lleons

Pablo Bernasconi

El Lleó és un lleó? Molts diuen que no. Alguns creuen que sí. Què importa el que pensin
els altres? El Lleó no provarà de convèncer-los. O sí?

Pablo Bernasconi

A Mico li han encomanat una tasca. Per a complir-la haurà de grimpar
alt, molt alt. Contes breus del món Burundi per als més petits.

+3 anys
MIDA: 16 x 22 cm
Cartoné, 10 pàgines
ISBN: 978-987-637-935-9

+5 anys
MIDA: 23 x 26 cm
Enquadernat, 32 pàgines
ISBN: 978-987-637-890-1

De miralls alçades i girafes

De llargs misteris i línies perdudes
Pablo Bernasconi

La Girafa està angoixada perquè no sap com és. Mai s’ha mirat en un mirall, i tampoc sap
què és això. Però sí que sap molt de fruites, de vent i de núvols.

+5 anys

8

Pablo Bernasconi

Una línia misteriosa que no se sap on acaba. Cadascun que la troba pensa que és una cosa
diferent. Però la veritat els sorprendrà! Un conte que sʼinicia amb un gran interrogant. Una historia
de misteri, que atrapa al lector i el pren com a aliat per a descobrir la resposta.

+5 anys

MIDA: 23 x 26 cm

MIDA: 23 x 26 cm

Enquadernat, 32 pàgines

Enquadernat, 32 pàgines

ISBN: 978-987-637-891-8

ISBN: 978-987-637-906-9
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Llibres desafiadors i entretinguts
per aprendre i divertir-se
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Avivament Mini 2-3 anys

Avivament Mini 3-4 anys

Avivament Mini 4-5 anys

Avivament Mini 5-6 anys

Avivament 6-7 anys

Avivament 7-8 anys

Avivament 8-9 anys

Avivament 9-10 anys

Els editors de Catapulta

Els editors de Catapulta

Els editors de Catapulta

Els editors de Catapulta

Els editors de Catapulta

Els editors de Catapulta

Els editors de Catapulta

Els editors de Catapulta

Tamany: 7 x 18 cm

Tamany:: 7 x 18 cm

Tamany: 7 x 18 cm

Tamany: 7 x 18 cm

Tamany: 7 x 18 cm

Tamany: 7 x 18 cm

Tamany: 7 x 18 cm

Tamany: 7 x 18 cm

Format ventall, 112 pàgines

Format ventall, 112 pàgines

Format ventall, 112 pàgines

Format ventall, 112 pàgines

Format ventall, 112 pàgines

Format ventall, 112 pàgines

Format ventall, 112 pàgines

Format ventall, 112 pàgines

ISBN: 978-987-637-400-2

ISBN: 978-987-637-311-1

ISBN: 978-987-637-312-8

ISBN: 978-987-637-313-5

ISBN: 978-987-637-314-2

ISBN: 978-987-637-315-9

ISBN: 978-987-637-316-6

ISBN: 978-987-637-317-3

Avivament 10-11 anys

Avivament 11-12 anys

Els editors de Catapulta

Els editors de Catapulta

Tamany: 7 x 18 cm

Tamany: 7 x 18 cm

Format ventall, 112 pàgines

Format ventall, 112 pàgines

ISBN: 978-987-637-318-0

ISBN: 978-987-637-401-9

Expositor Avivament
Preguntes i respostes
Contingut: 40 llibres, 4 de cada edat
Mides: amplada 35 cm, alçada 42 cm, fons 20 cm
Material: Cartró
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Per escriure i esborrar
tantas vegades como vulguin!

Expositor Avivament
Per escriure i esborrar
Contingut: 40 llibres, 4 de cada edat
Mides: amplada 28 cm, alçada 50 cm,
fons 20 cm
Material: Cartró

EDAT +3 anys

14

EDAT +3 anys

EDAT +4 anys

EDAT +4 anys
Avivament majúscules

EDAT +5 anys
Avivament minúscules

EDAT +5 anys
Avivament lligada

Avivament grafismes

Avivament formes

Avivament nombres

Els editors de Play Bac

Els editors de Play Bac

Els editors de Play Bac

Els editors de Play Bac

Els editors de Catapulta

Els editors de Play Bac

Tamany: 10 x 24 cm

Tamany: 10 x 24 cm

Tamany: 10 x 24 cm

Tamany: 10 x 24 cm

Tamany: 10 x 24 cm

Tamany: 10 x 24 cm

Format ventall, 40 pàgines

Format ventall, 40 pàgines

Format ventall, 40 pàgines

Format ventall, 40 pàgines

Format ventall, 40 pàgines

Format ventall, 40 pàgines

Conté: retolador amb esborrador

Conté: retolador amb esborrador

Conté: retolador amb esborrador

Conté: retolador amb esborrador

Conté: retolador amb esborrador

Conté: retolador amb esborrador

ISBN: 978-987-637-470-5

ISBN: 978-987-637-469-9

ISBN: 978-987-637-468-2

ISBN: 978-987-637-471-2

ISBN: 978-987-637-505-4

ISBN: 978-987-637-506-1
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per aprendre i d
ivertir
-s

Expositor Avivament 2 en 1
Contingut: 24 llibres, 6 de cada edat
Mides: amplada 29 cm, alçada 19 cm,
fons 20 cm

e

es
d
u
g
etin
amb les tem
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Avivament invents
i cos humá

Avivament animals
i plantes

Avivament planetes
i dinosaures

Avivament art
i esport

Els editors de Catapulta

Els editors de Catapulta

Els editors de Catapulta

Els editors de Catapulta

Tamany: 8 x 17 cm

Tamany: 8 x 17 cm

Tamany: 8 x 17 cm

Tamany: 8 x 17 cm

Format ventall, 112 pàgines

Format ventall, 112 pàgines

Format ventall, 112 pàgines

Format ventall, 112 pàgines

ISBN: 978-987-637-586-3

ISBN: 978-987-637-587-0

ISBN: 978-987-637-588-7

ISBN: 978-987-637-589-4

Després de l’èxit d’Avivament arriba Avivament 2 en 1. Dos temes interessants
en un sol Avivament! Una proposta per diferents edats perquè un mateix
llibre pugui ser compartit. Amb nous jocs i un enfocament original.

Material: Cartró
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Avivament Reptes 2-3 anys

Avivament Reptes 3-4 anys

Avivament Reptes 4-5 anys

Avivament Reptes 5-6 anys

Avivament Reptes 6-7 anys

Avivament Reptes 7-8 anys

Avivament Reptes 8-9 anys

Avivament Reptes 9-10 anys

ISBN: 978-987-637-707-2

ISBN: 978-987-637-708-9

ISBN: 978-987-637-710-2

ISBN: 978-987-637-709-6

ISBN: 978-987-637-711-9

ISBN: 978-987-637-712-6

ISBN: 978-987-637-713-3

ISBN: 978-987-637-714-0

Expositor Avivament Reptes
Contingut: 40 llibres, 4 de cada edat

Avivament Reptes

Mides: amplada 42 cm, alçada 43 cm,
fons 30 cm
Material: Cartró
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Els editors de Catapulta

Avivament Reptes 10-11 anys

Avivament Reptes 11-12 anys

ISBN: 978-987-637-715-7

ISBN: 978-987-637-716-4

Tamany: 8 x 18 cm
Format ventall, 128 pàgines

19

Avivament Intrús
ISBN: 978-987-637-827-7

Avivament Butxaca
Els editors de Catapulta
Tamany: 6 x 11 cm
Format de ventall, 84 pàgines

Avivament Quiz
ISBN: 978-987-637-828-4

Avivament Trencaclosques
ISBN: 978-987-637-829-1

Expositor Avivament Butxaca
Contingut: 32 llibres, 8 de cada títol.
Mides: amplada 35 cm, alçada 20 cm, fons 21 cm
Material: cartró

Avivament Zoom
ISBN: 978-987-637-826-0
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MINI AVIVAMENT
ANIMALS DE L’OCEÀ
ISBN: 978-987-637-883-3

MINI AVIVAMENT
PER ESCRIURE, ESBORRAR
I ESCOLTAR
Els editors de Catapulta

Una nova col·lecció d’Avivament per a nens i nenes de 3 a 5 anys en
un nou format. Llibres interactius que conviden als lectors a abordar
continguts temàtics d’una manera integral amb sons, encaix de peces
i lectoescriptura en una gran quantitat d’activitats divertides.

MINI AVIVAMENT
ANIMALS DEL BOSC
ISBN: 978-987-637-880-2

3 -5 anys
MIDA: 24 x 20 cm
Enquadernat, 15 pàgines

Expositor Mini Avivament
Per escriure, esborarr i escoltar

Cada llibre conté:

Un quadernet amb informació i activitats sobre els animals, amb pàgines que permeten escriure i esborrar.

Una plataforma de sons, on en encaixar correctament les figures encunyades dels animals podran escoltar-los.

Contingut: 32 llibres, 8 de cada títol.
Mides: amplada 35 cm, alçada 20 cm, fons 21 cm
Material: cartró

Un sobre que es desplega i permet guardar les peces dels animals.

Un retolador que es pot esborrar, que es fixa dins del llibre per a evitar perdre’l.

El llibre inclou les piles i porta un interruptor que permet apagar el so i encendre’l quan es vol utilitzar.
A més, compta amb un apagat automàtic als deu minuts sense ús.
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Distribució en exclusiva UDL Libros
Avenida del Acero 4 · P.I. Miralcampo 19200
Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tel: 94 926 76 48
Tel: 93 226 27 64
info@udllibros.com

catapulta.net
24

