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“Fer feliços nens i nenes de tot el món i despertar la seva intel·ligència”
Aquesta és la missió de Ballon, un dels editors infantils més innovadors d’Europa.
Amb oficines a Amberes, París i Beijing, Ballon és present des de fa més de tres dècades al mercat
internacional, amb vendes a més de 100 països i traduccions a més de 72 llengües.
El nostre catàleg ofereix llibres per a nenes i nens de 0 a 9 anys, i ha experimentat un creixement constant
els darrers 30 anys en les categories d’infantil i preescolar. Entre les nostres col·leccions destaquen:
•

Llibres per a dibuixar, pintar i/o amb adhesius per a descobrir.

•

Obres amb activitats i jocs divertits.

•

Continguts educatius per aprendre tot divertint-se.

•

Contes per al bany, de viatge, amb gadgets, de temàtiques específiques, que faran les delícies
dels més petits.

Llibres, en definitiva, que inviten a la creativitat, a somniar, a despertar l’interès per la lectura dels més
petits i a divertir-se aprenent d’una manera acolorida i alegre.
Agraïm la vostra complicitat i ajuda per créixer innovant i, amb l’esforç de tots, aconseguir productes de
gran qualitat.
Quedem a la vostra disposició.
Sempre feliços d’ajudar-vos!

Stijn

LLIBRES DE CART Ó IL·LUST RAT S PER A BEBÈS I NENS
ON ETS?
Als animals els encanta jugar junts a fet i amagar.
—Som-hi, atrapa’m! —exclama el petit mico, el peixet, el gatet o la cabreta.
Ajuda’ls a trobar els seus amics!
Amb aquests llibres els més petits descobriran tota mena d’animals de la
jungla, del mar, del jardí o de la granja. Darrere de cada foradet, s’hi amaga
una nova sorpresa.
14 pàgs. 140 x 155 mm – Llibre de cartó amb cantos arrodonits
i finestres per a descobrir les sorpreses a la pàgina següent – PVP. 5,95 €

FINESTRE
TES
AMB
SORPRESA

Edat
aconsellada

Sentit de
l’observació

9789403220581

9789403220611

9789403220642

Estimula la
imaginació

9789403220673

EXPLICA-M’HO
Què és una petxina? Per què el mar és salat?
Com s’ho fan els peixos per respirar sota l’aigua?
Edat
aconsellada
De quina mida eren les dents d’un tiranosaure?
Els dinosaures covaven els seus ous com ho fan les gallines? On vivien els dinosaures?

Interacció
infant i adult

Manipulació

Descobreix 10 preguntes i respostes sobre el mar o els dinosaures. Uns llibres amb solapes que contenen
elements mòbils per ajudar els més petits a descobrir i a entendre el mon que els envolta.
10 pàgs. 180 x 180 mm – Llibre de cartoné amb solapes i elements mòbils a l’interior – PVP. 9,95 €

AMB SOLA
PES
I ELEMENT
S
MÒBILS

9789403220550

9789403220529

4

LLIBRES DE CART Ó IL·LUST RAT S PER A BEBÈS I NENS
EL MEU PRIMER LLIBRE PUZLE
Ella és l’Anna. Aviat no necessitarà dur bolquers, perquè està aprenent a fer
servir l’orinal. L’Anna necessita la teva ajuda per encaixar les peces del puzle en
el lloc correcte d’aquesta història. Aquí tens un llibre interactiu que introdueix el
tema de deixar de fer servir el bolquer, amb pestanyes i peces de puzle.

Edat
aconsellada

12 pàgines - 190 x 190 mm - Cartó amb peces per a encaixar en les pàgines del llibre - PVP. 14,95 €

AMB PECES
PER ENCAIX
AR
SOBRE TEM
ES
QUOTIDIAN
S

9789403226132

5

Pensament
lògic

Psicomotricitat
fina

LLIBRES DE CART Ó IL·LUST RAT S PER A BEBÈS I NENS
EL MEU PRIMER DICCIONARI MAXI
Gràcies a aquest diccionari, bellament il·lustrat, els més menuts aprendran
una gran varietat de paraules noves. Els temes que es tracten són propers a
l’univers de l’infant. Hores de diversió assegurada!

Edat
Desenvolupament Sentit de
recomanada
del llenguatge l’observació

789403 207582

9789403207582

9

ISBN 978-94-0320-758-2

16 pàgines - 235 x 315 mm - Cartoné - PVP: 12,95 €

TAAT!
Mira, endevina i descobreix l’animal que s’amaga a cada pàgina.
Aquí tens un llibre sorprenent amb solapes darrere les quals
descobriràs mirades en moviment.
12 pàgs. 180 x 180 mm – Llibres de cartó amb ulls en moviment - PVP 9,95 €

ISBN 978-94-0321-437-5

ISBN 978-94-0321-441-2

9789403214375
9

789403 214375

9789403214412
9

789403 214412

6

AMB ULLS
MÒBILS

Edat
recomanada

Sentit de
l’observació

LLIBRES DE CART Ó IL·LUST RAT S PER A BEBÈS I NENS
EL DICCIONARI MÉS DIVERTIT
Aquí tens un diccionari il·lustrat molt especial. Els temes que tracta són
propers a l’univers quotidià dels més petits i, a més a més, apareixen
presentats amb un toc humorístic. Un plàtan que esclata a riure, un grup
de joguines ben esvalotades, pèsols voladors, un pop que fa malabars...
El llibre perfecte per aprendre i passar una bona estona!

Edat
aconsellada

Estimula
la imaginació

14 pàgines - 225 x 250 mm - Cartó - PVP. 11,95 €
Estimulació del
llenguatge

9789403225012
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LLIBRES DE CART Ó IL·LUST RAT S PER A BEBÈS I NENS
COL·LECCIÓ PETITES PASSES
Cada títol de la col·lecció Petites Passes està dissenyat per a seguir pas a pas
el desenvolupament dels més petits.
Petites Passes promou l’adquisició del llenguatge i acompanya el nen en la
descoberta del seu univers quotidià.

Edat
aconsellada

Desenvolupament
Sentit de
l’observació
del llenguatge

BEST-SELL
ER
MUNDIAL
TRADUÏT A
72 LLENGÜ
ES

20 pàgs. 145 x 190 mm – Llibres de cartó amb puntes arrodonides - PVP 5,95 €

ISBN 978-94-0321-370-5

ISBN 978-94-0321-372-9

9789403213705
9

789403 213705

9789403213729
9

ISBN 978-94-0321-367-5

789403 213675

789403 213729

9789403213712
9

ISBN 978-94-0321-368-2

9789403213675
9

ISBN 978-94-0321-371-2

ISBN 978-94-0321-369-9

9789403213682
9

789403 213682

8

789403 213712

9789403213699
9

789403 213699

LLIBRES DE CART Ó IL·LUST RAT S PER A BEBÈS I NENS
LA MEVA TITELLA DE DIT
Aquests colorits llibres de cartó amb una titella captivaran la imaginació dels més petits. Un
adult pot llegir la història en veu alta i posar el seu dit a la part posterior del llibre per donar-li
vida a la titella. Maravellós per a descobrir junts!

Edat
aconsellada

12 pàgines - 110 x 110 mm – llibre de cartó amb una titella de dit - expositor disponible - PVP. 7,95 €

Estimula la
imaginació

Estimulació del
lenguatge

9789403226613
EXPOSITOR (16ex - 4t x 4ex)

9789403226453

9789403226422

9789403226392

9789403226361

C AP DE
ROBA PER
MOURE AM
B
EL DIT

9

LLIBRES DE CART Ó IL·LUST RAT S PER A BEBÈS I NENS
PETITES PASSES – LLIBRES SONORS
Nova sèrie de llibres sonors amb els quals els més petits descobriran
els animals del zoològic o la granja. Cada vegada que obrin una solapa,
sentiran el so de l’animal que s’amaga al darrere. Diversió garantida!

Edat
aconsellada

Desenvolupament
Sentit de
l’observació
del llenguatge

12 pàgs. 180 x 180 mm – Cartoné amb cantos arrodonits. Llibre sonor - PVP 12,95 €

LLIBRE

S

S

O

ISBN 978-94-0321-490-0

ISBN 978-94-0321-489-4

9789403214900
9

NORS

9789403214894

789403 214900

9

789403 214894

EL MEU PRIMER LLIBRE DE BUSCAR I TROBAR
A La granja, la Roser va a visitar el granger Joan, que li dona un cistell perquè vagi a buscar ous al galliner.
A Els vehicles, mentre va a comprar el pa amb el seu pare, en Tomàs troba una roda abandonada. Per tal de
trobar-ne el propietari, emprèn una recerca que el portarà a descobrir tota mena de vehicles. Els magnífics
dibuixos i senzilles històries conviden el nen a descobrir la granja i els vehicles. A més a més, l’activitat de
buscar i trobar elements a les escenes ajuda el nen a desenvolupar el seu sentit de l’observació.
24 pàgs - 215 x 210 mm - cartoné - PVP: 6,95 €

Edat
recomanada
Vejam si ho trobes!

Aprendre
tot jugant

Sentit de
l’observació

En Tomàs va a l'aeroport a fer un cop
d'ull. Un petit avió
està aterrant. Les petites furgonetes
que traginen l'equipatge
van amunt i avall. Potser alguna ha
perdut una roda?

we can not change
this because it's in the
image file

Qui porta ulleres de sol?
Quants avions hi ha?
De quin color és el vestit
del pilot?
Assenyala les aspes
de l'helicòpter.

ISBN 978-94-0320-072-9

ISBN 978-94-0320-071-2

9789403200729
9

789403 200729

9789403200712
9

789403 200712

10

we can not change
this because it's in the
image file

LLIBRES DE CART Ó IL·LUST RAT S PER A BEBÈS I NENS
A L’ AVENTURA!
Vols acompanyar aquests aventurers?
Llibres de cartó gruixut troquelats en forma de vehicle i amb un relleu a la coberta. Cada llibre
explica una història senzilla sobre les aventures d’un animal protagonista en el seu vehicle.
Un look molt atractiu gràcies al troquel i els elements en relleu. El llibre en sí es converteix en
objecte de jocs.
12 pàgines - 170 x 140 mm – Cartó gruixut troquelat en forma de vehicle. - PVP. 6,95 €

9789403225500

Edat
aconsellada

Estimulació del
llenguatge

9789403225494

AMB
ELEMENT
3D
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LLIBRES DE CART Ó IL·LUST RAT S PER A BEBÈS I NENS
Pas a pas - Del bressol a la llar d’infants

PAS A PAS - APRENC
Amb aquests bonics llibres il·lustrats, els més petits
descobriran un gran nombre de paraules noves. Al mateix
temps, reconeixeran i aprendran els colors i a comptar.
Gràcies a les pestanyes que conté, trobaran fàcilment la
seva pàgina preferida.
12 pàgs. 210 x 210 mm – Llibre de cartó amb índex troquelat.
PVP: 9,95 €

Balbucejo i observo

0m+

12m+

Aprenc paraules i les entenc
Parlo i faig volar la meva imaginació

24m+

Una col·lecció que evoluciona amb els més petits.
1
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ISBN 978-94-0321-720-8
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ISBN 978-94-0321-719-2
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el c
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9789403217192

m a ri e
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9789403217208
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9

789403 217208

9

789403 217192

SEGUEIX EL CAMÍ – COMPTA FINS A 5
Amb aquests llibres, l’infant es familiaritzarà amb les xifres de l’1 al 5.
I a més, en resseguir els números amb el dit i desplaçar els personatges pel
camí, estarà treballant la psicomotricitat fina d’una forma divertida.
12 pàgs. 170 x 170 mm – Llibres de cartó amb elements mòbils - PVP 8,95 €

ISBN 978-94-0321-305-7

ISBN 978-94-0321-304-0

9789403213040
9

789403 213040

9789403213057
9

789403 213057

12

Edat
recomanada

Sentit de
l’observació

Manipulació

LLIBRES DE CART Ó IL·LUST RAT S PER A BEBÈS I NENS
EL MEU PRIMER DICCIONARI TRILINGÜE – CATALÀ - ANGLÈS - FRANCÈS
Amb aquests diccionaris il·lustrats trilingües, els nens i nenes aprendran un gran nombre de
paraules noves o un extens vocabulari relacionat amb el món animal. Cadascuna de les seves
il·lustracions està acompanyada de la paraula corresponent en tres llengües: català, anglès i
francès. Uns llibres pensats per estimular el desenvolupament del llenguatge dels més petits,
descobrir-los el món que els envolta i, alhora, despertar el seu interès per les llengües estrangeres.

Edat
aconsellada

18 pàgines - 180 x 220 mm – Cartó - PVP. 6,95 €

CATALÀ
ANGLÈS
FR ANCÈS

9789403225128
Al bosc / In the woods /

Dans la forêt

el mussol
the owl
le hibou

l’esquirol
the squirrel
l’écureuil

9789403225111

Menjo / I eat / Je mang
e

la llet
the milk
le lait

la daina
the deer
le daim

el ratpenat
the bat
la chauve-souris
el picot
the woodpecker
le pic

l’os rentador
the racoon
le raton laveur

el teixó
the badger
le blaireau

la guineu
the fox
le renard

el raïm
the grapes
le raisin

el bròquil
the broccoli
le brocoli

el plàtan
the banana
la banane

el formatge
the cheese
le fromage

la llesca de pa
the slice of bread
la tartine
el plat
the plate
l’assiette

el llop
the wolf
le loup

el senglar
the wild boar
le sanglier

l’eriçó
the hedgehog
le hérisson

l’os
the bear
l’ours

la sopa
the soup
la soupe

26/11/2020
21/04/2021
l’ou
the egg
l’oeuf
woordenboek_dieren.indd

3-4

woordenboek_woordjes.indd

10:38
11:02

la cullera
the spoon
la cuillère

la pera
the pear
la poire

la poma
the apple
la pomme

la tassa
the mug
la tasse

7-8

26/11/2020 08:19
10/12/2020
10:19
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LLIBRES DE ROBA/PLÀST IC PER A BEBÈS I NENS
EL MEU LLIBRE MÀGIC
PER AL BANY
Original col·lecció de llibres
que, en ser submergits a l’aigua,
canvien de colors. Una reacció
que no deixarà de sorprendre el
nen alhora que estimula el seu
sentit de l’observació i afavoreix
la interacció amb l’entorn,
mentre es converteix en un
divertit joc per a l’hora del bany.
8 pàgines – 160 x 160 mm
tinta sensible a l’aigua – PVP: 6,95 €

Manipulació

Edat
recomanada

SORPRESA AL
SUBMERGIR-LOS
EN L'AIGUA
ISBN 978-94-0321-062-9

ISBN 978-94-0321-063-6

9789403210629
9

9789403210636

789403 210629

9

789403 210636

Edat
recomanada

789403 203591

9789403203591

9

ISBN 978-94-0320-359-1

9

10 pàgs - 120 x 120 mm - Llibre per al bany - PVP: 5,95 €

789403 203584

ISBN 978-94-0320-358-4

Un llibre per als més petits, especialment adaptat
per al bany. Presentació en bossa de plàstic amb
un petit cartó a la part superior, amb encuny per
penjar-la. Llibre acordió. Amb un so a la primera
pàgina que fa “Splash-splash”.

9789403203584

BAMBINOS: EL MEU LLIBRE PER AL BANY

Manipulació

BAMBINOS – LLIBRES DE ROBA
Quan passi les pàgines d’aquest llibre de roba, el nen estimularà els seus sentits gràcies als
alegres colors i al material cruixent dins de la roba. La cinta permet lligar el llibre al cotxet o a la
cadireta del cotxe per poder-lo dur a tot arreu! Colors sòlids, apte per a rentadora i assecadora.

Edat
aconsellada

9789403220277

9789403220260

8 pàgs. 120 x 120 mm – Llibre de roba. Envasat amb eurolock – PVP. 5,95 €

14

PER A
APTE ORA I
D
RENTA ADORA
C
ASSE

Desenvolupament del
llenguatge

Manipulació

LLIBRES DE CART Ó IL·LUST RAT S PER A BEBÈS I NENS
ESTIRA, OBRE Y DESCOBREIX
Petits Llibres de cartó amb moltes coses a descobrir. Cada llibre conté
2 finestretes i 3 llengüetes. A cada coberta també hi ha una petita finestra
retallada. El seu tamany manejable i compacte és perfecte per a les mans
petites dels nens que poden desenvolupar les seves habilitats motores fines
mentre es meravellen amb els personatges acolorits i divertits.

Edat
aconsellada

Manipulació Desenvolupament
del llenguatge

12 pàgs. 95 x 95 mm – Cartó amb finestres i llengüetes – PVP 4,95 €
Expositor
5 ex. x 4 t
PVP. 99,00 €
9789403224596

9789403221786

9789403221779

9789403221762

9789403221755

CADA
PESTANYA
ÉS UNA
SORPRESA

PETITA MARIETA
Amb aquests llibres plens d’atractives il·lustracions,
els més petits enriquiran el seu vocabulari mentre
es diverteixen. Passaran hores observant les
imatges i gaudint de la seva lectura!

Edat
aconsellada

20 págs. 96 x 96 mm – Cartó – PVP 2,95 €
24ex - 4t x 6ex

l’elefant

9789403224626

la girafa
16:04
04/09/2020 10:06
08/09/2020

bambino_dieren.indd 7-8

9789403221564

9789403221557
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9789403221540

9789403221533

LLIBRES EDUCAT IUS
CARTES D’APRENENTATGE BILINGÜES – CATALÀ/ANGLÈS
Aquesta capsa conté 52 cartes de colors bilingües amb dibuixos senzills i alegres molt
atractives per als més petits. Amb aquest joc, aprendran 100 noves paraules en dos idiomes
diferents de la forma més divertida o faran les seves primeres passes en el pensament
abstracte. Aprendran les formes, els colors i números i es familiaritzaran amb alguns
conceptes: sobre, sota, davant, darrere, sec, mullat... A més, descobriran vocabulari específic
en dos idiomes sobre el clima, les emocions, els animals... A més de vocabulari relacionat amb
l’entorn més immediat dels petits, aquesta capsa conté també un munt d’idees per jugar i
passar una bona estona.
Totes les propostes de jocs que hi ha al seu interior es poden adaptar en funció de l’edat i del
nivell de cada nen o nena. Sens dubte, la millor opció per estimular el desenvolupament del
llenguatge i, alhora, les seves habilitats socials.
52 cartes 100 x 160 mm + 1 caixa (172 x 112 x 23 mm) – PVP. 9,95 €

Edat
aconsellada

Aprendre
jugant

Desenvolupament
del llenguatge

BILINGÜE
CATALÀ/
ANGLÈS

9789403220345

9789403220352

12 ex. – 2 t. x 6 ex.
9789403220826
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LLIBRES EDUCAT IUS
CARTES D’APRENENTATGE ESBORRABLES
Aquestes cartes d’aprenentatge contenen una gran quantitat d’exercicis per dibuixar i escriure,
dissenyats especialment per a nens i nenes de més de 3 anys. Repassant les línies de punts
per completar les xifres i les operacions simples, els més petits milloren la seva motricitat fina
i, alhora, aprenen a comptar tot jugant. Les cartes són esborrables, així les activitats es poden
repetir tantes vegades com es vulgui.
52 cartes esborrables - 98 x 154 mm – La caixa inclou un retolador esborrable. – PVP. 9,95 €

Edat
aconsellada

Psicomotricitat
fina

Aprendre
a comptar

n.indd

n_telle

kaarte

19

kaarten_tellen.indd 25

25/03/2021 09:04

9789403225746

AMB RETO
LA
ESBORR A DOR
BLE

kaarten_tellen.indd 1

17

25/03/2021 09:03

LLIBRES D’ACT IVITAT S
LÀMINES PER A RASCAR – MANDALES
Els magnífics mandales que es troben a les pàgines negres per a rascar canvien de color com
per art de màgia quan s’hi dibuixa al damunt amb el llapis especial. Els nens faran servir la seva
imaginació per afegir elements nous als mandales que estan incomplets. Un cop acabats els
mandales, es poden fer servir com a element decoratiu, penjar-los a la paret o regalar-los.

Edat
aconsellada

24 pàgs. + 15 làmines per a rascar - 150 x 210 mm – Inclou un llapis especial per a rascar - PVP 9,95 €

789403 213552

INCLOU
LLAPIS
ESPECIAL
PER A
RASCAR

9

9789403213552

ISBN 978-94-0321-355-2

789403 213569
9

9789403213569

ISBN 978-94-0321-356-9

Estimulació de
la imaginació

Psicomotricitat
fina

Creativitat

LABERINTS
Troba el teu camí a través de 24 laberints de
color, situats a la granja i els seus voltants o
conduint tota mena de vehicles increïbles.
Els petits exercicis addicionals que conté aquest
llibre, juntament amb els reptes que hi trobaràs,
faran que el teu camí sigui encara més divertit!
24 pàgs. 200 x 270 mm – Rústica - PVP 3,95 €

ISBN 978-94-0321-691-1

ISBN 978-94-0321-690-4

9789403216911
Edat
aconsellada

Psicomotricitat
fina

9

Sentit de
l’observació

789403 216911

9789403216904
9

789403 216904

LA MEVA PETITA ENCICLOPÈDIA
Meravelloses recopilacions il·lustrades de dades sobre els animals i l’espai, que faran les delícies dels
nens, ja que responen a la seva curiositat innata. Per què veiem el cel blau? Quin és el riu més llarg
del món? Com es rentaven les dents els antics egipcis? I a més, a cada pàgina el nen hi trobarà unes
quantes il·lustracions per pintar. Una fantàstica combinació d’aprenentatge i activitat!

Edat
recomanda

32 pàgs - 270 x 200 mm – Rústica – PVP: 3,95 €

789403 211732

9789403211732

9

ISBN 978-94-032-1173-2

789403 211725
9

9789403211725

ISBN 978-94-032-1172-5

Psicomotricitat
fina

18

Aprenentatge a
través del joc

LLIBRES D’ACT IVITAT S
EL MEU LLIBRE DE JOCS
Preparats per gaudir d’aquests divertits llibres de jocs? Ressegueix les línies
de punts amb el teu retolador i uneix les xifres per completar entretinguts
dibuixos. Amb aquests llibres, els més petits aprenen a comptar de manera
divertida i desenvolupen la seva psicomotricitat fina amb els jocs de
resseguir línies que conté
64 pàgines - 200 x 270 mm - Rústica - PVP. 5,95 €

Edat
aconsellada

Aprendre
jugant

Psicomotricitat
fina

9789403225388

9789403225371
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LLIBRES D’ACT IVITAT S AMB ADHESIUS
PETITS CURIOSOS – LLIBRES D’ADHESIUS
Amb aquest llibre aprendràs els colors i les formes mentre et diverteixes.
Fixa’t bé en l’exemple i busca entre tots els adhesius aquells que s’ajustin
al model. Les ombres que trobaràs t’ajudaran a col·locar els adhesius
removibles al seu lloc. Diversió garantida!
16 pàgines + 2 pàgines d’adhesius - 225 x 225 mm - Rústica - PVP. 3,95 €

9789403225050

Aprendre
tot jugant

Psicomotricitat
fina

PER APRE
N
AMB ADH DRE
ESIUS

9789403225067

20

Edat
recomanada

LLIBRES D’ACT IVITAT S AMB ADHESIUS
PETITES PASSES – LLIBRES D’ADHESIUS
Presentem quatre nous títols de la nostra serie BESTSELLER a tot el món “Primeres passes”.
Amb aquests fotollibres d’adhesius el nen es divertirà i aprendrà al mateix temps. Cada tema
s’adapta a l’edat del nen: Paraules per als més petits, colors per a 3+, formes per a 4+ i comptar
per a 5+. Llibres d’adhesius plens de coses noves per descobrir!

Edat
aconsellada

16 pàgs. + 2 pàgs d’adhesius – Rústica – PVP 4,95 €
Aprendre
jugant

Psicomotricitat
fina

ADHESIUS
AMB FOTOS
REALS

9789403224831

9789403224824

9789403224817

LILA

ROSA

el camí fins al seu amic.
conill i ajuda’l a trobar
lila.
Enganxa l’adhesiu del
per les flors de color
Només pot desplaçar-se

ent.
els adhesius al lloc correspon
les ombres i enganxa
i marca amb
Observa amb atenció
hi ha en aquesta platja
Encercla l’intrús que
no és de color rosa.
una creu l’element que

9789403224800

10
Observa el númer
o que hi ha a
sota
i enganxa la
quantitat corres d’aquest pot de vidre
ponent de caram
els.
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Enganxa l’adhe
siu del circuit
de bales i forma
grups de 5 bales.
Quants grups
has fet?

LLIBRES PER PINTAR
EL MEU PRIMER LLIBRE PER PINTAR
Aquí tens una col·lecció de llibres per pintar ideals per a nens i nenes a partir dels dos anys.
Contenen dibuixos de gran format i formes simples. A més, els seus colors són atractius i
variats i estan pensats per pintar-los seguint un codi de colors senzill. Els llibres perfectes
per posar en pràctica les habilitats motores dels més petits mentre es diverteixen!

Edad
aconsejada

32 páginas - 200 x 270 mm – Rústica - PVP. 3,95 €
Psicomotricidad
fina

9789403225579

9789403225586

22

LLIBRES PER PINTAR
LLESTOS PER ANAR A L’ESCOLA! - PINTA
Amb Llestos per anar a l’escola! els més petits passaran grans moments
d’entreteniment i diversió. El contingut del llibre augmenta de dificultat
de forma progressiva i ha estat especialment dissenyat per adaptar-se
a cada edat.

Edat
aconsellada

Psicomotricitat
fina

48 pàgs. - 200 x 270 mm – Rústica - PVP. 3,95 €

9789403224923

9789403224930

Pinta aquest bosc

de tardor com

9789403224947

agradi!
més t’

18/11/2020 08:16

08:16
8/12/2020 08:57
18/11/2020
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kleine_kleuters_2+

.indd 18

kleine_kleuters_2+

9789403224954

Pinta el dibuix

kleine_kleuters_

5+_22_10.indd

i viatja en el temps

fins a l’època

dels dinosaures.

10

18/11/2020
8/12/2020 09:27
15:15

kleine_kleuters_

5+_22_10.indd

11

18/11/2020 15:15
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Sentit de
l’observació

LLIBRES PER PINTAR
NEW COLOURING MANDALAS
Pàgines plenes d’originals motius i delicats detalls que estimularan
la imaginació i la creativitat dels nens. Gràcies al paper extra
gruixut dels blocs, els dibuixos es poden pintar amb llapis de
colors, colors pastel, aquarel·les o retoladors. Endavant, artista!

PER A
RELAXAR-SE
PINTANT

48 pàgines - 200 x 270 mm – Rústica format bloc - PVP. 3,95 €

Edat
recomanada

Psicomotricitat
fina

9789403225807

9789403225791

9789403225784

9789403225777

EL PETIT TALLER
Aquests quaderns plens de propostes
faran desfermar la fantasia i la creativitat
dels petits futurs artistes. Cada pàgina
conté una pregunta i el nen pot
dibuixar, dissenyar i acolorir les seves
pròpies creacions.
48 pàgs. - 200 x 200 mm – Rústica amb llom
encolat - PVP. 3,95 €

ISBN 978-94-0321-483-2

ISBN 978-94-0321-484-9

9789403214832
9

Edat
recomanada

Creativitat

789403 214832

9789403214849
9

789403 214849

Estimulació de
la imaginació

ISBN 978-94-032-1277-7

ISBN 978-94-032-1278-4

9789403212777
9

789403 212777

24

9789403212784
9

789403 212784

Creativitat

CONT ES
HI HAVIA UNA VEGADA…
Una bonica col·lecció dels contes clàssics que han fet les delícies de totes
les generacions, ara adaptats als joves lectors d’avui. Amb un llenguatge àgil
i desenfadat i unes il·lustracions fresques i alegres, aquests llibres seran una
manera fantàstica d’endinsar-se i gaudir de les històries de tota la vida!

Edat
recomanada

Estimulació del
llenguatge

Estimulació de
la imaginació

789403 211510
9

9789403211510

ISBN 978-94-032-1151-0

789403 211534
9

9789403211534

ISBN 978-94-032-1153-4

789403 211527
9

9789403211527

ISBN 978-94-032-1152-7

789403 211503
9

9789403211503

ISBN 978-94-032-1150-3

32 pàgs. - 195 x 195 mm – Cartoné – PVP: 4,95 €

ELS MEUS CONTES PREFERITS – 5 CONTES DE SEMPRE
Col·lecció de dos volums que apleguen, cadascun, cinc contes clàssics molt populars, que faran les delícies
dels infants a partir de 3 anys. Un format molt agradable, amb paper gruixut per dotar les pàgines de més
resistència i a un preu molt atractiu. Un llibre ideal per llegir abans d’anar a dormir!
128 pàgines - 210 x 210 mm - cartoné - PVP: 9,95 €

789403 201498
9

9789403201498

ISBN 978-94-032-0149-8

789403 201474
9

9789403201474

ISBN 978-94-032-0147-4

Volum 1: La princesa i el pèsol, En Polzet, Els tres porquets, La Blancaneu, La nena dels llumins
Volum 2: La Rínxols d’Or i els tres óssos, La Caputxeta Vermella, Les set cabretes i el llop, Hansel i Gretel, L’aneguet lleig

ISBN 978-94-032-0587-8

4 t. x 6 ex. & 1 t. x 4 ex. = 28 ex.

CONTES DE SEMPRE
24 pàgines - 210 x 210 mm - Rústica cosida - PVP. 2,95 €

ISBN 978-94-032-0544-1

9

9789403205441
789403 205441

9

ISBN 978-94-032-0546-5

9

9789403205465
789403 205465

ISBN 978-94-032-0545-8

9

9789403205458
789403 205458
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ISBN 978-94-032-0548-9

9

9789403205489
789403 205489

9789403205878
789403 205878

ISBN 978-94-032-0543-4

9

9789403205434
789403 205434

ESTACIONAL
EL MEU QUADERN DE JOCS – HIVERN
Aquest llibre està ple de paisatges hivernals, ninots de neu i animals
divertits que volen jugar amb tu a moltíssims jocs: a reconèixer ombres,
resoldre laberints, trobar les diferències... i moltes sorpreses més! Prepara’t
per passar una bona estona!

Edat
recomanada

Pensament
lògic

Aprendre
jugant

48 pàgs. 210 x 250 mm – Rústica fressada – PVP. 5,95 €

9789403220239

DECORO LES MEVES MÀSCARES
12 màscares per pintar i decorar amb adhesius removibles!
En aquesta nova serie, els nens podran pintar les màscares i a
continuació decorar-les amb adhesius removibles. A cada pàgina,
sota la màscara, hi tenen una presentació amb els adhesius que
necessiten. Poden observar el model i seguir la proposta de colors.
Després de retallar i fer els forats indicats, ja es podran posar les
màscares amb una goma elàstica.

1

Edat
recomanada

Psicomotricitat
fina

24 pàgs. + 2 pàgs. D’adhesius - 210 x 240 mm - Rústica troquelada - PVP. 4,95 €
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Estimulació de
la imaginació

789403 216997

9789463216997

9

ISBN 978-94-032-1699-7

9789463216980

789403 216980
9

ISBN 978-94-032-1698-0

2

3

ESTACIONAL
NADAL – PINTA I ENGANXA
Tu també estàs esperant que arribi el Nadal? Aquí tens un llibre molt nadalenc ple
d’activitats amb les quals milloraràs les teves habilitats. Pinta els seus dibuixos i diverteix-te
col·locant els adhesius que trobaràs a l’interior. Omple de vida aquest fantàstic llibre!

Edat
recomanada

24pàgs.+ 4 pàgs d’adhesius – 200 x 270 mm - Rústica amb troquel – PVP. 3,95 €

Psicomotricitat
fina

9789403226637

C ASTE

LL À

MAXI JUEGOS – NAVIDAD

SUPER COLOR– CHRISTMAS

LA NAVIDAD– PEGO Y COLOREO

96 págs. 214 x 289 mm
Rústica encolada - PVP. 9,00 €

80 pàgs. 200 x 270 mm
Rústica fressada encolada - PVP 3,99 €

16 págs. + 2 págs. de stickers 215 x 280 mm
Rústica grapada - PVP 4,95 €

Edat
recomanada

Edat
recomanada

Edat
recomanada

Aprendre
jugant

Psicomotricitat
fina

Psicomotricitat
fina

ISBN 978-94-6307-956-3

9789463079563
9

789463 079563

ISBN 978-94-0321-486-3

Pensament
lògic

ISBN 978-94-0321-485-6

Sentit de
l’observació

9789403214863
9

789403 214863

9789403214856
9
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789403 214856

Sentit de
l’observació

Distribuidor para España:

www.sgellibros.es

