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No vull ser  
la princesa!
Grzegorz Kasdepke
Aquest Sant Jordi, jo vull ser  
el drac. Una història divertida  
i esbojarrada sobre la importància 
de ser un mateix.

Pep i Mila. 
Descobrim  
els nombres
Yayo Kawamura
Ajuda el Pep i la Mila 
a trobar tot el que 
volen comprar i a 
comptar-ho bé.

L’Home Gos 4.  
El supergatet 
Dav Pilkey
Una nova aventura 
de l’Home Gos,  
que aquesta  
vegada tindrà un  
nou superajudant...  
o potser no?

Vet aquí  
un drac
Beatrice Blue
Vet aquí un drac que 
tenia tot un poble 
atemorit. Sort del 
Silas i la Freya, que 
intentaran resoldre la 
situació.

Els Futbolíssims 17.  
El misteri de les 
botes màgiques
Roberto Santiago
Una nova aventura 
d’Els Futbolíssims. 
Una col·lecció 
d’humor, amistat i 
molt de futbol!
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Un drac sense foc, un cavaller que té gana, 
o una princesa que no se sap cordar les 
sabates són alguns dels protagonistes  
de la història.
12,95 € / A partir de 2 anys

Quan en Biel es capbussa al mar, 
descobreix que alguna cosa no va bé: 
l’aigua és bruta i hi ha plàstics i deixalles 
per tot arreu... Això no pot ser. HA DE 
SALVAR EL MAR costi el que costi.  
CUIDAR EL PLANETA ÉS IMPORTANT.
16,50 € / A partir de 5 anys

El Patufet

Anna Canyelles 
Il·lustracions: Josep 
M. Juli
A partir de 3 anys

PVP: Edició cartró: 12,50 € 
Edició rústica: 5,95 €

La rateta que  
escombrava  
l’escaleta

Rínxols d’Or

MIC
El drac  
sense foc

El mar  
que més  
m’estimo
Laia Berloso

Els contes populars, ara en doble format:
rústica amb lletra lligada i cartró amb lletra majúscula.

El Mic viu una nova  
aventura per Sant Jordi.  
El personatge estrella de TV3,  
en un llibre de cartró a tot color.

CUIDEM EL  
NOSTRE PLANETA.  
Per un mar net i lliure  
de plàstics!
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Explorem Barcelona! 

L’art quina marranada
Sandrine Andrews

Art amb pastís
Thé Tjong-Khing

Història de l’art  
en 21 gats

Nia Gould
Una història de l’art de bigotis!

Petit manual de la taca ben feta, per 
apendre i embrutar-se les mans amb 
artistes com Miró, Pollock o Calder! 

35 missions i enigmes per resoldre. 
Segueix les rutes, escaneja els codis QR  
i descobreix els secrets de Barcelona.

Busca i troba l’art!  
Una aventura il·lustrada amb les  

obres dels grans genis de l’art.
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Bobiblú 
Elsa Punset
Una nova col·lecció d’Elsa Punset per a 
públic preescolar. Per mitjà de les seves 
aventures i vivències, ajudarà els més  
petits de la casa a gestionar les emocions  
a través de rutines i hàbits divertits.
14,95 € / A partir de 4 anys

Isadora Moon   
Harriet Muncaster    
Meitat fada, meitat vampir,
i totalment única! Acompanya la Isadora 
Moon a totes les seves aventures.
Benvinguts al seu fantàstic món!
9,95 € / A partir de 7 anys

El Fèlix i la Calcita 
Artur Laperla 

Acció, aventures, mons increïbles  
i personatges fantàstics a les aventures  

d’El Fèlix i la Calcita, la nova sèrie de còmic 
infantil d’Artur Laperla, creador de Superpatata. 

13,95 € / A partir de 7 anys

La Kitty  
Paula Harrison  

Nena de dia. Gata de nit. Sempre  
a punt per a l’aventura. Uneix-te a la 

Kitty i a la seva colla de gats per viure 
aventures fascinants sota la llum de la 

lluna!
9,95 € / A partir de 7 anys
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Au, ai, ui! M’he fet pupa! Els petits accidents 
poden passar quan menys ens ho esperem:  

al pati, quan anem d’excursió o durant  
les vacances. Quan ens fem un tall, un morat  

o un nyanyo, la sang corre a curar-nos i a lluitar  
contra possibles infeccions.

El nostre cos actua i les pupes es  
curaran en un tres i no res! 14,95 €

Totes les coses que existeixen a l’univers, 
quan arriben a la seva fi, comencen de 
nou. Res desapareix, tot es transforma una 
vegada i una altra. Són els cicles màgics 
de l’univers, i aquest llibre en mostra 
alguns.
Benvinguts a un increïble viatge a través 
de l’infinit! 17,50 €

L’Anna Cabré és física del clima, doctorada  
en cosmologia i l’única catalana que ha viatjat  
a l’Antàrtida per estudiar els efectes del canvi 

climàtic amb l’expedició Homeward Bound.
Però també és mare, i sentia la necessitat 

d’explicar als seus dos fills quina és la seva  
feina quan no és a casa: a bord d’un vaixell 

taronja, ajuda els icebergs, les balenes  
i les foques a salvar el pol sud. 14 €

Els nens sovint tenen dificultats per enten-
dre conceptes associats a les mesures. 
Aquest llibre els ajudarà a visualitzar 
les magnituds comparant unitats amb 
objectes o situacions de la vida real que 
coneixen i que els són familiars.
Quant són 50 kg?: el pes d’un gran danès, 
cinc buldogs o dos dàlmates. I 1 mil·límetre 
quadrat?: una estrella vista des de la Terra o 
la taca d’una marieta. 16,50 €

La vida secreta  
de les pupes
Mariona Tolosa 

Sisteré

Infinit
Soledad  
Romero  
Mariño
Mariona 
Cabassa

La mama 
se’n va a 

l’Antàrtida
Anna Cabré Albós

Mariona Tolosa 
Sisteré

Quant  
mesura?
Mireia Trius
Òscar Julve
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Aquest relat és un dels primers records 
d’infància de l’artista colombiana Emma  
Reyes. Un àlbum commovedor en què el  
tema fonamental és el joc, la recreació  
innocent del món dels adults i l’alegria  
fins i tot en condicions d’exclusió extremes.  
A partir de 7 anys

Preparar un jardinet per a pol·linitzadors  
o fer boles de llavors de les quals brotaran 
flors… Idees i projectes relacionats amb la 
natura que, a més, permeten entendre com 
funcionen els diferents ecosistemes.  
A partir de 4 anys

Hi ha qui n’hi compra un pot gran  
per compartir amb els amics; d’altres,  
un d’embolicat en paper de regal per  

Nadal, per repartir entre els seus fills…  
Qui s’hi pot resistir? 
 A partir de 5 anys 

La Gisela és una nena fràgil i transparent  
de cap a peus, però al seu front clar els 

pensaments se li poden llegir com en un llibre 
obert i, per a algunes persones, això resulta 

insuportable. Un àlbum sobre el respecte a la 
diferència, la convivència i la veritat.  

A partir de 5 anys

El venedor  
de felicitat

Davide Calì
Marco Somà

Ninot  
de fang
Emma Reyes
Carme Solé 
Vendrell

Gisela  
de vidre

Beatrice  
Alemagna

Flors i violes
Un jardinet  
a casa
Kirsten Bradley
Aitch
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Troba  
la fulla
Holly Exley

Taller de 
galetes
Hélo-Ita

Taller de 
natura

Sandra  
Willauer

Cuentos de  
origami

Lény Breuil

Blancaneus i els set nans, El corb i la guineu, 
Els tres porquets... Aquest llibre t’ensenya 

a realitzar en origami els personatges de 12 
contes clàssics. Aquí trobaràs les explicacions 
per crear els seus memorables protagonistes: 
la bruixa, el llop, els nans, els ossos... i també 

decorats per explicar els teus contes: un 
castell, una cabana, arbres... 

A partir de 5 anys

Vuit receptes llamineres per preparar postres 
boniques i boníssimes a partir d’una simple 
massa sablé. A la cuina de casa, Hélo-Ita 
dissenya activitats fàcils de fer i explicades pas 
a pas perquè tot sigui una bassa d’oli! A més, 
ofereix un munt de variacions de cada activitat 
perquè ens puguem fer un fart de cuinar. 
A partir de 5 anys

Mostra les teves habilitats en aquest brillant 
joc de fer parelles. Feu coincidir les fulles 
amb els seus arbres: qui obté més parelles 
guanya. Apreneu a distingir el freixe del 
sassafràs i descobriu quin arbre té flors amb 
olor de síndria. Aquest joc divertit i educatiu 
és el regal ideal per als amants de la natura 
de qualsevol indret. 
A partir de 7 anys

Vuit tallers creatius per fabricar objectes a partir 
d’elements recollits a la natura (fulles, flors, 
petxines…). Arran de les seves passejades, 

la Sandra ha creat activitats fàcils de fer i 
explicades pas a pas. Cadascuna conté 

diverses variants per donar-te un munt d’idees. 
A partir de 5 anys
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COL·LECCIÓ  
GOS PUDENT 

Basil és un ratolinet 
superdetectiu extraordinari, 
no hi ha misteri que no 
pugui resoldre. Aquest cop 
ha de trobar costi el que 
costi les bessones Àgata 
i Àngela, segrestades per 
una banda de lladres molt 
famosos... El Sherlock 
Holmes de la literatura 
infantil!

A partir de 10 anys  
15,90 €

En Gos Pudent no deixa 
de sorprendre la canalla 
amb les seves aventures. 
Aquest cop s’ha enamorat 
perdudament d’una 
gosseta pollosa que es diu 
Gracieta. No et perdis les 
aventures d’aquest antiheroi 
inoblidable!
També disponibles a la 
col·lecció Gos Pudent  
i Gos Pudent va a l’escola.

A partir de 7 anys  
12,90 €

Veniu i llegiu! Llegiu i veniu! 
En aquest llibre hi ha un 
os amistós, una tortuga 
que corre un niu, un babuí 
molt graciós i una guineu 
amb molta vista. També un 
pastoret bromista, un braó 
molt abrandat, una burra 
massa estufada i una rateta 
de ciutat. Acosteu-vos! 
Vinga! Ara! Si us emporteu 
les Faules d’Isop tornareu 
a les vostres cases amb els 
millors contes del món.
També disponible a la 
mateixa col·lecció Contes 
fil per randa, de Rudyard 
Kipling.

A partir de 6 anys / 17,90 €

Basil, el ratolí 
superdetectiu
Eve TitusGos Pudent 

s’enamora
Colas Gutman 
Marc Boutavant

Faules d’Isop
Marta Altés
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La Nenúfar  
i la Matoll a...  
Operació  
Sant Jordi 
L’Àlex ha creat un nou 
invent: unes ulleres 
de realitat virtual que 
permeten viure un llibre 
com si hi fossis a dins. 
Només cal introduir el 
llibre que vulguis a dins 
de la màquina, posar-te 
les ulleres i... gaudir 
d’una experiència 4D! 
A partir de 5 anys.

Anna Kadabra  
1 i 2
I si les bruixes fossin les 
bones del conte? Una 
nova col·lecció plena de 
màgia, misteri i diversió. 
A partir de 7 anys.

Un bosc  
ple d’amor
Jordi Cuixart i Ignasi 
Blanch presenten un 
àlbum il·lustrat sobre la 
llibertat d’expressió i el 
dret a manifestació per  
a petits i no tan petits. 
A partir de 3 anys.

Contes per a 
nenes i nens 
feliços 
Aquestes trenta-cinc 
faules, inspirades en les 
més sàvies tradicions de 
la humanitat, il·lustren 
l’esforç i la superació, la 
importància d’acceptar-
se, la màgia de 
l’empatia, la simplicitat 
i altres claus personals 
per créixer i ser feliç en 
un món cada vegada 
més complex.
A partir de 9 anys.

Tothom hauria de ser feminista, Estimada 
Ijeawele i Sobre el perill dels tòpics 
Aquest volum recull els tres assaigs més coneguts de 
l’escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Un 
compendi imprescindible per educar les noves generacions  
en el feminisme i contra el racisme i els prejudicis interculturals.
A partir de 12 anys.

estrellapolar.cat   /   @ estrellapolareditorial
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Monstres dins de monstres  
per cridar i acolorir 
Pere Ginard
Monstres dins de monstres és, sobretot, un 
quadern per acolorir. Però podria ser una 
col·lecció de medalles exòtiques, monedes 
antigues o segells orientals. O un registre d’allò 
que mengen les balenes, els hipopòtams o els 
marsupials. O un catàleg de mamífers extingits, 
rèptils oblidats, aus nocturnes o mosques 
africanes. O un inventari de sirenes de butxaca, 
unicorns peluts, ossos fredolics, senyors sense 
corbata o nens enfadats perquè avui toca verdura 
i als nens, ja se sap, no els agrada la verdura.

Una batalla interminable 
Maria Pagès 

Per construir aquesta història m’he inspirat 
en el rei de les transformacions, en Michel 

Ocelot, i he fet servir els personatges de 
diferents contes tradicionals, com ara el 

de la princesa i la granota, el del gat amb 
botes, el del ratolí de les dents, el dels tres 

porquets, el del drac i Sant Jordi, el dels 
músics de Bremen i el de Hansel i Gretel. 

Tots ells hi surten, encara que sigui una mica 
capgirats. Espero que gaudiu reconeixent-

los i descobriu l’encanteri que els fa canviar 
en passar d’una pàgina a l’altra.

La increïble història d’un núvol  
Montse Clotet  
Un núvol descobreix l’home del temps. Però qui 
és, aquest agosarat que s’atreveix a fer pública 
la seva intimitat?
Una història rimada, tendra i divertida, en la qual 
els dos protagonistes jugaran a fet i amagar fins 
que, inevitablement, es trobin...
El 50% dels drets d’autor d’aquest 
conte aniran destinats al Repte 
Metàstasi de l’Institut de Recerca 
Biomèdica (IRB Barcelona).
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Busca i juga, llegeix i aprèn 
vocabulari. Viatja amb l’Otto per tota 
la ciutat i descobreix un món ple de 

color, detalls i humor. Inclou un mapa!

Tot va començar el dia que la Paula 
va decidir dir que no. Allò li semblava 
genial. Podia fer el que volgués… 
Però, llavors, la seva casa es va 
convertir en una AUTÈNTICA selva.

Segurament la teva vida et sembla d’allò 
més normal, fins i tot un pèl monòtona, 
rutinària… A en Nil i la Sara els passa 
exactament el mateix. Però, segur que no 
hi ha hagut res d’interessant? Segur?

L’Otto passeja per la ciutat
Tom Schamp

Això no és una selva
Susanna Isern 
Rocio Bonilla

Un dia molt normal
Mark Janssen
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El nan i la nena  
que volia ser el drac.
Susana Peix i Marc Sardà

Like Blau
Gemma Pasqual i Escrivà

Un conte per a nenes que ja 
no volen ser princeses. Tercera 
entrega de la sèrie d´Els Contes 
del Nan.

A partir de 3 anys

L’autora del supervendes Xènia, 
tens un whatsapp torna a la 
novel·la juvenil amb una distopia 
on la natura ha desaparegut i 
tot és artificial. Allà ningú no es 
mira als ulls, tothom interactua 
mitjançant les pantalles.

A partir de 14 anys.
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Una petita guia i diari 
per acompanyar-vos  
en la vostra  
descoberta cultural

PASSAPORT 
CULTURAL

passaportcultural.com

Saps que amb el Passaport Cultural 
pots gaudir d’avantatges exclusius?

1
COMPRA’L

2
REGISTRA’T

3
GAUDEIX-LO

T’expliquem com fer-ho en 3 passos:

Tots els usuaris del Passaport Cultural  
podeu gaudir d’avantatges exclusius. 

Els equipaments culturals se sumen a la nostra proposta  
oferint-vos descomptes, invitacions  

i un munt d’experiències singulars per a vosaltres.



Llegiu  
per  

llegir!


