
 el circ
    

  Per a Educació Infantil i Cicle Inicial

CONTACTEU AMB NOSALTRES!

Una màgia doble en aquesta
nova aventura de Marieta: la de
l'escenari màgic per excel·lència
i la de la protagonista, capaç de
viure-ho tot amb il·lusió.

5,95 €
978-84-15554-23-3

Disponible en català i castellà
Conte il·lustrat 
Amb lletra de pal o lligada

El Pere es passaria tot el dia
jugant; això sí, amb la tauleta
tàctil, el mòbil o la consola.
Aconseguiran els amics i la
família que descobreixi tot el
que s’està perdent?

16,95€
978-84-16844-33-3

Disponible en català i castellà
Àlbum il·lustrat

Una amistat inesperada entre
un granger solitari i un petit
pallasso separat
accidentalment de la família.
Sense necessitat de paraules,
junts faran descobriments
sorprenents!

14,95€
978-84-15975-47-2

Sense text
Àlbum il·lustrat

Elena Farràs
comercial@animallibres.cat

 
Carme Oliveras

comercial2@animallibres.cat

www.animallibres.cat/biblioteca

Ampliem les biblioteques escolars!

Durant mil vuit-cents vint-i-cinc
dies seguits, en Narcís ha repetit
el mateix número al circ, però ja
no pot més!  I ha decidit fugar-
se, sembla que els plans per
aconseguir-ho no funcionen.

16,95€
978-84-18592-81-2

Disponible en català i castellà
Àlbum il·lustrat

https://tandemedicions.com/la-rata-marieta/5787-marieta-al-circ-9788415554233.html
https://animallibres.cat/albums-illustrats/7599-el-granger-i-el-pallaso-9788415975472.html
https://animallibres.cat/albums-illustrats/7675-juguem-9788416844333.html
https://animallibres.cat/


  Per a Cicle Mitjà

  Per a Cicle Superior

L’Òscar té nou anys i viu amb la
Júlia, la seva mare d’acollida.
Sortir de la residència per anar a
viure a una nova llar pot ser
molt emocionant. I si, a més,
guanyes uns avis simpàtics i
divertits, la vida no et pot
somriure més! 

9,20 €
978-84-18592-05-8

Disponible en català 
Novel·la

En el Gran Circo Exótico las
cosas no van nada bien. Han
desaparecido el domador y la
bella Clavicordia, la jirafa
Clotilde ha huido, y el mago y el
trapecista están en baja forma.
Y para colmo, Ramiro, el
elefante, anuncia que se va en
busca de Clotilde. 

9,20 €
978-84-9845-824-4

Disponible en castellà
Novel·la

En Tom viu en un orfenat i li
agraden molt els animals. Per
això, el dia que coneix la Lana,
una nena que viu en un circ, veu
l’oportunitat d’escapar-se i
complir dos dels seus somnis.  

9,20 €
978-84-15975-17-5

Disponible en català 
Novel·la

Quatre xiquets viuen una
fascinant aventura en un
casalot antic en el qual res és
el que sembla a primera vista.
En aquell lloc els personatges
s’adonaran que el més
important és l’amistat i les
ganes de superació. 

10,20 €
978-84-7660-950-7

Disponible en català 
Teatre

Hace años, Paco, primer
hombre-bala de la familia,
desapareció tras ser disparado
por el cañón. La vida normal de
Matilde cambia cuando
sospecha que la desaparición
de su abuelo quizá no fue un
mero accidente. 

12,95 €
978-84-9142-569-4

Disponible en castellà
Novel·la

www.animallibres.cat/biblioteca

https://animallibres.cat/la-formiga/8287-la-julia-em-fa-de-mama-9788418592058.html
https://algareditorial.com/calcetin/6814-el-castillo-de-la-dama-bailarina-9788498458244.html
https://algareditorial.com/el-arca/8631-el-canonazo-9788491425694.html
https://bromera.com/infantil-juvenil/micalet-teatre/3301-circus-9788476609507.html
https://animallibres.cat/la-formiga/7557-jo-que-vaig-dormir-amb-lleons-9788415975175.html
https://animallibres.cat/

