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contes
     de tots

Són històries que parlen de
meravelles i fantasies, de fets que 

mai han ocorregut (o si?) la realitat
es barreja amb la imaginació per fer
d’aquests contes una finestra oberta

a tot allò mític o màgic,
localitzats als llocs comuns
de les nostres comarques.

També la fantasia de les vostres
mans forma part d’ella, com no!,

si són els contes de tots!
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Amb els Contes de la Costera, t’aproparàs al coneixement 
d’una de les comarques més riques en històries de tota la 
 nostra comunitat. Uns determinats fets reals són embolicats amb 
somnis per a fer arribar el lector a un món entre el que és i el 
que no és.

Dapalon conta la vida i les aventures d’un teuladí atrevit. 
Són les accions i els fets quotidians en la vida d’aquests 
entranyables ocells que veiem per tot arreu, els que permeten 
conéixer el seu món, la forma de vida, l’alimentació, 
el plomatge, els perills i fan que coneguem més i millor la 
natura, amb les seues peculiaritats i característiques.

CONTES DE
LA COSTERA
Pascual Pastor Codoñer
i Miquel Juan García
Dibuixos:
Pascual Pastor Codoñer

ISBN: 84-88578-18-0
52 pàg., PVP: 3,50 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 17x24 cm.

DAPALON
Pascual Pastor Codoñer
i Miquel Juan García
Dibuixos:
Pascual Pastor Codoñer 

ISBN: 84-88578-17-2
52 pàg., PVP: 3,50 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 17x24 cm.
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Vosaltres escriviu són contes de tots. Amb ell podeu fer el que 
vulgueu. Podeu dormir amb ell, i somniar les seues històries. 
Podeu abraçar-lo, i sentir la seua tendresa.
Podeu posar-vos-el per barret i contar les seues aventures. 
Estem segurs que no us avorrireu.

Nineta és la recreació fantàstica d’una gossa sabuda.
En ella es barregen coses reals amb altres d’irreals.
Nineta, parla, conta, recorda, viu el present, somnia, i tot a 
Massanassa i els seus  voltants. Sense oblidar les rates: 
xicotetes, grans, grises... coprotagonistes amb Nineta; elles 
són les que ens ajuden a enaltir la seua imatge.

NINETA, UNA GOSSA 
SABUDA
Pascual Pastor Codoñer
i Miquel Juan García
Dibuixos:
Pascual Pastor Codoñer

ISBN: 84-88578-24-5
48 pàg., PVP: 3,50 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 17x24 cm.

VOSALTRES 
ESCRIVIU
Alumnes del C.P. Víctor 
Oroval i Tomàs (Carcaixent)
Dibuixos:
Alumnes del C.P. Víctor 
Oroval i Tomàs

ISBN: 84-88578-31-8
72 pàg., PVP: 4,00 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 17x24 cm.
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Una bandada d’ànecs en perfecta formació, com un 
esquadró d’avions en ala delta, amb els seus becs punxosos 
volaven a mitjana alçada pels canals d’aigües fosques que 
conduïen al llac de l’Albufera. El vent eriçonava la pell de 
l’aigua, retallant-la com una persiana antiga.

El tio Rajola havia venut tota la mercaderia del dia, el 
calorós sol d’agost li feia suar la gota. El front, bronzejat
i rugós, sembla un camp llaurat; allí, als solcs de la pell,
es mantenia la suor. Passà la seua única mà per la templa, 
escampant-la per les vores de les patilles...

ESTIU A
L’ALBUFERA
Albert Hernàndez i Xulvi
Dibuixos:
Albert Hernàndez i Padilla

ISBN: 84-88578-34-2
48 pàg., PVP: 4,00 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 17x24 cm.

EL TIO RAJOLA
Albert Hernàndez i Xulvi
Dibuixos:
Albert Hernàndez i Padilla

ISBN: 84-88578-35-0
48 pàg., PVP: 4,00 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 17x24 cm.
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A les darreries del segle xiii, durant el regnat d’Alfons el 
Franc, els pirates berberescs assaltaven i saquejaven els 
pobles costaners de la Mediterrània. Els castells servien per 
protegir i defensar a la població dels atacs dels pirates, pero 
també eren la materialització del poder i la autoritat que els 
senyors exercien sobre la població que es trobava sota la 
seua protecció.

Les idees de les nostres xiquetes i xiquets han de tenir 
projecció, longevitat i així ho entenem. En aquest llibre trobem 
possibilitats d’enamorar-nos, d’engrescar-nos, de ser viatgers, 
de jugar, i d’un fum i d’un muntó de recursos que amb una 
mica de paciència i unes gotes de gràcia ens ompliran de 
felicitat.

MIL I UNA 
LLETRA
Alumnes del C.P. Víctor 
Oroval i Tomàs (Carcaixent)
Dibuixos:
Alumnes del C.P. Víctor 
Oroval i Tomàs (Carcaixent)

ISBN: 84-88578-44-X
64 pàg., PVP: 4,00 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 17x24 cm.

EL SENYOR DEL 
CASTELL
Albert Hernàndez i Xulvi
Dibuixos:
Albert Hernàndez i Padilla

ISBN: 84-88578-51-2
48 pàg., PVP: 4,00 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 17x24 cm.



contes de tots

6

“Vaig a contar-vos un conte, que no és un conte, sinó la 
història de dos gegants que des de fa molts anys, més de 
cent, viuen ací entre nosaltres” “¿Que no us ho creieu perquè 
mai els heu vist? Jo us assegure que si m’escolteu fins al final, 
podreu veure’ls amb els vostres ulls...”

¿Qui ha vist un gripau? Són grans i lletjos, i s’amaguen baix les 
pedres. Doncs el nostre personatge s’anomena Gripau pel seu 
aspecte físic, però en realitat és un home senzill i bo a qui li 
ocorreran unes aventures ben estranyes al parc de la Rambleta...

ELS DOS GEGANTS 
DE SANT MARCEL•LÍ
Clara Santiró
Dibuixos:
Paco Giménez
ISBN: 84-95802-24-4
32 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 17x24 cm.
Quadern d’activitats
Francesc Blai i J.A. Francés
ISBN: 84-95802-29-5
16 pàg., PVP: 1,50 €

EL GRIPAU
Clara Santiró
Dibuixos:
Paco Giménez

ISBN: 84-95802-23-6
32 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 17x24 cm.
Quadern d’activitats
Francesc Blai i J.A. Francés
ISBN: 84-95802-28-7
16 pàg., PVP: 1,50 €

Premi al llibre millor il•lustrat 2002 atorgat Per la generalitat Valenciana

Premi Forum barcelona
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Aquest conte per a primers lectors, junt a Un barret enmig 
del bosc, ens transporten a un món imaginari on els dracs 
existeixen i dels barrets ixen diferents bestioles com per art
de màgia. Amb unes il•lustracions fetes (més ben dit
construïdes) per la mateixa autora Dolors Todolí, que utilitza la 
seua proposta contística per dur més enllà del llibre, és a dir 
a l’aula, aquestes històries.

¿Per què plora la lluna?, és la millor manera perquè els 
xiquets apreguen a treballar en equip i coneguen les 
diferents fases de la lluna. Es una forma divertida de 
apropar-se a la natura i de conèixer la necessitat de l’amistat 
per a superar qualsevol  circumstància, fins i tot una tan difícil 
com la d’ajudar a la lluna.

¿PER qUè 
PLORA 
LA LLUNA?
Gemma Ortells
Dibuixos:
Isabel Mut

ISBN: 84-95802-42-2
32 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: A partir de 6 anys
Format: 17x24 cm.

L’ILLA DELS 
qUATRE COLORS
Dolors Todolí
Dibuixos:
Dolors Todolí

ISBN: 84-95802-44-9
32 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: De 3 a 6 anys
Format: 20x20 cm.
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Júlia és una xiqueta més eixerida que un gínjol i acaba de 
fer un nou amic, Ramon, un xic bastant raret. Però un dia en 
passa una de ben grossa a l’escola, algú li ha furtat els diners 
a la seua amiga Maria, la delegada de la classe, i aquesta 
acusa directament Ramonet...

Aquest conte per a primers lectors, junt a L’illa de quatre 
colors, ens transporten a un món imaginari on els dracs 
existeixen i dels barrets ixen diferents bestioles com per art de 
màgia. Amb unes il•lustracions fetes (més ben dit construïdes) 
per la mateixa autora Dolors Todolí, que utilitza la seua 
proposta contística per dur més enllà del llibre, és a dir a 
l’aula, aquestes històries.

ELS POETES 
DETECTIUS
Gemma Ortells
Dibuixos:
Isabel Mut

ISBN: 96-95802-63-5
40 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: A partir de 8 anys
Format: 17x24 cm.

UN BARRET 
ENMIG DEL BOSC
Dolors Todolí
Dibuixos:
Dolors Todolí

ISBN: 84-95802-45-7
32 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: De 4 a 7 anys
Format: 20x20 cm.
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Darrere d’una paret d’una antiga casa de Nules apareix 
amagada una caixa d’eben que conté un manuscrit amb 
caràcters xinesos. El manuscrit és el diari del viatge a la Xina 
de dos arriscats aventurers que seguiren les petjades d’en 
Marco Polo per aconseguir el secret de la seda.

Això diu que era un caragol poregós i vergonyós que no 
s’atrevia a eixir de la seua closca. Açò li portava maldecaps 
ja que la resta dels animalets no li feien gens de cas perquè 
no el coneixien, amagat com sempre estava. Fins que un dia 
un escarabat el va confondre amb una xicoteta boleta de fem 
i a redolons, sense saber-ho, començava una nova vida…

EL CARAGOL COL
Dolors Todolí
Dibuixos:
Dolors Todolí

ISBN: 84-95802-92-9
24 pàg., PVP: 5 €
Nivell: De 4 a 7 anys
Format: 20x20 cm.

THA-RON-XINA
Clara Santiró
Dibuixos:
Paco Giménez

ISBN: 84-95802-97-X
72 pàg., PVP: 6 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 17x24 cm.
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Una simpàtica i tendra narració que naix quan arriba a la 
Terra un minusculíssim enginy extraterrestre amb la missió 
d’investigar els nounats humans. Però, en  arribar a l’ascensor 
de l’Hospital la Fe, decideix amagar-se a un estrany objecte 
que porta un visitant i...

Un joc? un entreteniments? un parany lèxic? un modest esport 
de cadira?... Una miqueta de tot açò és el que ens ofereix 
aquesta recopilació de creacions generades al llarg de molts 
segles en l’àmbit de l’habilitat de dicció que, 
encara hui, superades tantes situacions adverses, 
segueixen vives.

MIL TRETZE
Clara Santiró

ISBN: 96-96545-00-8
16 pàg., PVP: 3 €
Nivell: A partir de 12 anys
Format: 17x24 cm.

TRAVALLENGÜES
Cristòfol Martí
Dibuixos:
Cèsar Barceló

ISBN: 84-95802-95-3
40 pàg., PVP: 6 €
Nivell: De A partir de 8 anys
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Sensacions és un llibre de poemes ben compromés, l’autora 
Neus Carañana manté un alt grau de compromís pels valors, 
tots ben positius, que hem d’ensenyar ja de ben menuts a la 
xicalla: respecte, solidaritat, pau, natura, ecologia i cultura…

Aquest és un llibre de poemes per a infants, plens de 
tendresa, de nous móns per explorar, de llepolies... És un 
llibre  per a primer lectors, per fer-los gaudir del primer
i novíssim plaer de  la lectura des de la poesia.

VERS A VERS
Neus Carañana
Dibuixos:
Paloma Rueda

ISBN: 84-96545-21-0
32 pàg., PVP: 5 €
Nivell: A partir de 8 anys
Format: 17x24 cm.

SENSACIONS
Neus Carañana
Dibuixos:
Patricia Gómez

ISBN: 978-84-96545-28-1
40 pàg., PVP: 6 €
Nivell: A partir de 10 anys
Format: 17x24 cm.
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La vida en la comarca de la Marina Alta, en els anys 60 del 
segle xx. Uns joves amics, Enric i Jaume, són testimonis de 
l’inici del turisme de masses i de l’abandonament del món 
agrícola que viuen directament i sobre el qual reflexionen.

Un assolellat dia de primavera, Carmeta, junt a la seua 
classe, ix a la muntanya per fer una activitat de coneixement 
del medi i sense saber com, acaba convertida en una xicoteta 
rabosa...

UN ESTIU A LA 
MARINA ALTA
Carme Miquel
Dibuixos:
Francesc Jarque

ISBN: 978-84-96545-83-0
88 pàg., PVP: 8 €
Nivell: A partir de 12 anys
Format: 17x24 cm.

CARMETA 
L’ENRABOSADA
Roger Pons
Dibuixos:
Paco Giménez

ISBN: 978-84-96545-51-9
40 pàg., PVP: 6 €
Nivell: A partir de 8 anys
Format: 17x24 cm.

EDICIÓ BILINGÜE
VALENCIÀ - ANGLÉS
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El conte descriu dues històries creuades i unides en la seua 
narració que transcòrren al llarg de 15 anys i que narren, 
per un costat, el somni d’uns adolescents que creuen haver 
vist una sirena ferida a la vora de la platja del Perellonet i les 
aventures que viuen després en l’Albufera durant el temps de les 
tirades i mentre es preocupen per salvar la vida d’un au ferida. 

Battuta l’aventurer va caure dins d’un meló d’Alger, i vosaltres 
direu...Això com pot ser? Doncs no ho sé, la veritat. El cas és 
que caigué i arrosegà amb ell sherezade la contacontes i a 
Khalil Gibran, el poeta (Gibran per als amics) i tots tres feren 
cap a una mar blanca de llet de cabra que hi havia a dins ...

EL VIATGE DE 
BATTUTA
Francesc Baixauli Mena
Dibuixos:
Gabriel Alonso

ISBN: 978-84-92768-01-1
64 pàg. PVP: 9 €
Nivell: A partir de 12 anys
Format: 17x24 cm.

ELS DIES DE 
L’AVENTURA
Al parc natural de l’Albufera

José Ricardo Seguí
Dibuixos:
Joana Baldó
Traducció:
Enric Català

ISBN: 978-84-96545-99-1 
112 pàg. PVP: 9,90 €
Nivell: A partir de 12 anys
Format: 17x24 cm.
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Us convide a visitar aquesta selva sense igual, no és una 
selva qualsevol. Mai no heu vist cosa igual. Ací tots els 
animals són molt originals, uns ballen i els altres canten en lloc 
de menjar-se els uns als altres. El lleó es pentina els cabells 
amb brillantina ¡i esdevé el rei de la pista! La serp no és 
verinosa i tira suc de poma, el cocodril té moltes coses a la 
boca... Són tots de vellut, llana o peluix.

qUINA SELVA TAN 
BOJA
Xavier Montero
Dibuixos:
César Barceló

ISBN: 978-84-92768-23-3
32 pàg. PVP 8,00 €
Nivell: A partir de 8 anys
Format: 17x24 cm.



Un cocodril que ens ajuda
a conèixer-nos. Mostra

els valors de la lectura, la
pau, la diferència, els altres
móns, la il.lusió, la música,

la poesia i milers i milers de
noves sensacions. 

co l · l e cc ió

contes
 del cocodril
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contes del cocodril

Front al lamentable, trist i complex fenomen de la GUERRA, 
Cocopau ens invita a treballar i lluitar per la PAU fent servir 
el seny, la crítica, la creativitat i l’acció solidària a partir del 
potencial que tenim les persones en nosaltres mateixos.

Cocollibre és el primer cocodril de tota la història que es 
va aficionar a llegir. Cocollibre és també la història d’un 
cocodril devorador de llibres que s’ha utilitzat en campanyes 
d’animació a la lectura en escoles i biblioteques municipals 
amb una acollida que sempre ha sigut molt bona per tots els 
participants.

COCODRILA 
COCOPAU
Una història foradada

Jordi Garcia Vilar 
Dibuixos:
Cèsar Barceló

48 pàg. 
Nivell: A partir de 8 anys
Format: 22x21 cm.

COCODRIL 
COCOLLIBRE
Jordi Garcia Vilar 
Dibuixos:
Felip Baldó

ISBN: 84-95802-19-8
52 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 22x21 cm.

CoCoDrILo CoCoLIBro (CAStELLANo)
KoKoDrILo, KoKoLIBuru (EuSKErA)

rúStEGA. ISBN: 84-95802-62-7, PVP: 8 €
CArtoNÉ. ISBN: 84-95802-83-X, PVP:13 €
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Al llarg del conte es mostren maneres de rebre, aproximar-se 
i entrar en contacte amb els recentment arribats, carregades 
de sensorialitat, interés i respecte. Una experiència que 
comporta el reconeixement i acceptació de l’altre amb les 
seues particularitats i l’adaptació a la seua presència.

Aquest conte ens convida a mirar, com ho fa el personatge de 
la Lluna, un fenomen complex: La diversitat de les persones, la 
discapacitat com una manera de ser diferent, l’oportunitat de 
recórrer el seu propi itinerari vital sense que els condicionants 
es convertisquen en un laberint.

EL LABERINT 
I LA LLUNA
Jordi Garcia Vilar 
Dibuixos:
Felip Baldó

ISBN: 84-96545-04-0
52 pàg., PVP: 8 €
Nivell: A partir de 8 anys
Format: 22x21 cm.

ELS HABITANTS DEL 
PLANETA ZERO
Jordi Garcia Vilar 
Dibuixos:
Cèsar Barceló

ISBN: 84-96545-25-3
80 pàg., PVP: 12 €
Nivell: A partir de 8 anys
Format: 22x21 cm.

EL LABERINTO I LA LUNA (CAsTELLANO)
ISBN: 84-96545-05-9 • 52 pàg., PVP: 8 €

PrEmI AL LLIBrE mILLor IL•LuStrAt DE LA GENErALItAt VALENCIANA 2005. 
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Amb aquesta proposta convidem a les persones de totes les 
edats a deixar-se remoure com es deixen remoure les fulles 
i branques pel vent. A mostrar i llegir este llibre als menuts, 
gaudint junts d’ell, la qual cosa és una manera de plantar, 
arrelar, conrear i fer créixer valors importants per ser, per viure 
i per conviure.

Gorki  veu la realitat com només la saben veure els seus 
amiguets, xiquetes i xiquets, des d’un punt de vista llunyà al 
de les persones adultes. Des del pam i mig que s’alça de 
terra les coses es veuen d’una manera molt diferent.

PARAULARBRES
Diversos autors
A cura de Jordi Garcia Vilar
Dibuixos:
Joana Baldó

48 pàg., 
Format: 22x21 cm.

GORKI
Jordi Garcia Vilar 
Dibuixos:
Cèsar Barceló

48 pàg., 
Nivell: A partir de 8 anys
Format: 22x21 cm.

rúStEGA. ISBN: 978-84-96545-48-9, PVP: 8 €
CArtoNÉ. ISBN: 978-84-96545-26-7, PVP:13 €

                rúStEGA. ISBN: 978-84-96545-85-7, PVP: 8 €
               CArtoNÉ. ISBN: 978-84-96545-89-2, PVP:19 €
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Les aventures
    de L’ericó
      costumeta

La col•lecció “Les aventures de l’eriçó 
Costumeta”, estructurada per edats, naix 

amb la idea de mostrar d’una manera 
homogènia i didàctica certs costums i 

oficis esdevinguts al llarg de l’any, sent 
viscuts i descoberts per

una sèrie de personatges encapçalats 
principalment per Costumeta, un eriçò 

orfe, i Sança, una gateta molt
arriscada, els quals aniran creixent se-
gons com avança l’any mentre ens fan 

viure les seues aventures.
És un costumari valencià que recull

costums i tradicions del nostre
poble que es van perdent amb la

modernització de la societat valenciana
i que explica als més menuts el com, 
perquè, quan i on de costums, oficis

i festes populars del nostre poble.
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Les aventures de L’ericó

         costumeta

Costumeta, el petit eriçó, és trobat pel fill d’un llenyater, que 
en veure’l passar fred se l’endurà a sa casa. Allí coneixerà 
Sança, una gateta molt bonica que li ensenyarà els secrets 
del foc.
Tema: Nadal
Ofici: Llenyater
Valor: L’hospitalitat

Un eriçó menut ha arribat al bosc sense saber qui és ni d’on 
ve. Entre un pit-roig i una carrasca l’ajudaran a adaptar-se a 
la seua nova vida.
Tema: L’hivern
Ofici: Fer gel
Valor: El món natural

LA VESPRA
DE NADAL
Raül Vidal
Dibuixos:
Xavi Sellés

ISBN: 84-88578-76-8
16 pàg., PVP: 4,00 €
Nivell: De 3 a 6 anys
Format: 20x20 cm.

L’HIVERN DE
COSTUMETA
Raül Vidal
Dibuixos:
Xavi Sellés

ISBN: 84-88578-75-X
16 pàg., PVP: 4,00 €
Nivell: De 3 a 6 anys
Format: 20x20 cm.
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Costumeta i Sança descobriran que un bou no és un dimoni,
i que les festes populars fan que les persones, en relacionar-se, 
es coneguen i ajuden formant una identitat comuna.
Tema: Carnestoltes, primavera
Ofici: Ramader
Valor: La vida; origen i continuïtat

Costumeta i la seua amiga Sança es disposen a fer-li
un regal de Nadal al seu professor. Han tingut la mateixa 
idea que el gos Tomeu. ¿Com acabarà la historia?
Tema: La lluna de gener
Ofici: Obrer de vila
Valor: La generositat

TIRORÍ SENYOR REI
Raül Vidal
Dibuixos:
Xavi Sellés

ISBN: 84-88578-77-6
16 pàg., PVP: 4,00 €
Nivell: De 3 a 6 anys
Format: 20x20 cm.

EL PORRAT
DEL BOU
Raül Vidal
Dibuixos:
Xavi Sellés

ISBN: 84-88578-78-4
24 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys
Format: 20x20 cm.
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Les aventures de L’ericó

         costumeta

Costumeta i els seus amics van a la fira del llibre, on un 
contacontes el farà gaudir d’una vesprada molt especial, 
mentre aprenen sobre plantes i animals.
Tema: Fer sabó
Ofici: Herbolari

Costumeta resoldrà junt als seus amics un greu problema de 
contaminació mediambiental, ja que uns porcs estaven fent 
abocaments incontrolats a un riu.
Tema: Rompre la terra
Ofici: Meler
Valor: Reciclar

A LA FIRA
DEL LLIBRE
Raül Vidal
Dibuixos:
Xavi Sellés

ISBN: 84-88578-80-6
28 pàg., PVP: 5,00 €
Nivell: De 8 a 10 anys
Format: 20x20 cm.

ARA qUE
VE PASqUA
Raül Vidal
Dibuixos:
Xavi Sellés

ISBN: 84-88578-79-2
24 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys
Format: 20x20 cm.
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És estiu i Costumeta se’n va convidat de vacances a la platja 
amb Sança, allí descobriran el secrets de la mar amb l’ajuda 
de Rafel, un pescador amic, que els portarà d’excursió 
a pescar polps.
Tema: Les vacances
Ofici: Pescador.
Valor: El treball

Ja s’ha acabat l’escola, arriba l’estiu i les vacances i Costumeta 
i Tomeu ajudaran els oncles Rater i Saoret en la sega del blat. 
Comprendran com és de dur el treball de la terra i com és de 
necessària la solidaritat en aquest treball.
Tema: Sant Joan 
Ofici: Llaurador

LA SEGA
DEL BLAT
Raül Vidal
Dibuixos:
Xavi Sellés

ISBN: 84-88578-81-4
28 pàg., PVP: 5,00 €
Nivell: De 8 a 10 anys
Format: 20x20 cm.

DE LA MAR
Raül Vidal
Dibuixos:
Xavi Sellés

ISBN: 84-88578-82-2
28 pàg., PVP: 5,00 €
Nivell: De 10 a 12 anys
Format: 20x20 cm.



co l · l e cc ió

contaralles
               de la
    meua terra

Contaralles, rondalles de tota
la vida, imaginatives,

enginyoses, fantàstiques,
amb una xicoteta dosi moral

d’aprofitament per als xiquets.
Històries que la saviesa popular

creà en algun moment donat
com a narració oral i que ara

apleguem en aquesta col.lecció
perquè les fruiu d’una manera
divertida. Veureu que no han

perdut gens de vigència.
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contaralles de

             la meua terra

Divertida història de la paraula “carall”, que si abans era una 
paraula impúdica, hui aquest vocable tan generalitzat en el 
nostre llenguatge habitual ha perdut el seu caràcter obscé i 
quasi exclusivament és usat com a interjecció amb diferents 
matisos expressius.

Una altra rondalla valenciana, fantàstica com quasi totes, 
però ben nostra i amb una doble lliçó moral: el respecte que 
devem a les persones de major edat i el refús que cal tindre 
per tot allò que s’aparte de la veritat, encara que l’engany no 
porte ofensa per als altres.

PER qUè EL REI 
GASPAR TÉ ELS 
CABELLS BLANCS
Francesc Ferrer Pastor
Dibuixos:
Eugeni R. Garcia Orts

ISBN: 84-88578-00-8
48 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys 
Format: 17x24 cm.

CAR ALL, CAR ALL, 
CARALL!!!
Francesc Ferrer Pastor
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-88578-13-X
52 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys 
Format: 17x24 cm.



contaralles de

             la meua terra

26

El poble dels burros estava queixós de la seua sort.
Els seus membres, sempre amb la càrrega a les costelles
o enganxats al carro amb les alitranques, emmalaltien de 
cansament i molts arribaven fins i tot a morir desllomats.

Coses que semblen inexplicables resulten fàcilment aclarides 
amb les contaralles que la saviesa popular trama. I per què 
els gossos en certa funció fisiològica alcen una de les
potes posteriors, la tradició humorística del nostre poble
ens n’ha tramés una que ens obliga, en conéixer-la, a 
admirar-se’n i dir: “Doncs és veritat, caram!”

SÒCRATES.
UNA DE BURROS
Francesc Ferrer Pastor
Dibuixos:
Eugeni R. Garcia Orts

ISBN: 84-88578-12-1
52 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys 
Format: 17x24 cm.

ELS GOSSOS 
I LA PREVENCIÓ 
D’ACCIDENTS
Francesc Ferrer Pastor
Dibuixos:
Cristina Bensach Gala

ISBN: 84-88578-14-8
52 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys 
Format: 17x24 cm.
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             la meua terra

¡Carall, si eren amics! Quan anaven a gatameus per casa ja 
feien bona lliga. Com que mai no es barallaven, les mares 
se’ls deixaven ben a soles i els dos xiquets entretinguts amb 
els joguets passaven les hores mentre aquelles atenien el 
quefers casolans.

En el centre del corral de casa vegetava una gran figuera. 
Una de les vegades en què vaig sentir el desig de menjar 
alguns dels seus fruits, vaig trobar una abella que, en veure 
interrompuda la seua libació pel contacte de la meua mà, 
arremeté contra la mateixa amb el mal geni característic 
d’aquests animalets.

L’ ABELLA
BARALLADISSA
Francesc Ferrer Pastor
Dibuixos:
Eugeni R. Garcia Orts

ISBN: 84-88578-16-4
52 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys 
Format: 17x24 cm.

I A EIXE,
SAMARUC!
Francesc Ferrer Pastor
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-88578-20-2
52 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys 
Format: 17x24 cm.
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Cal oblidar algunes tradicions, així no cauren en els mateixos 
defectes que el nostre avantpassats, que per sort el temps 
actual va canviant. No oblidem, que xiques i xics tots sóm 
iguals i per tal de millorar com a persones ens necessitem els 
uns als altres.

EL SUC DE
CERVELL I LA DONA 
Francesc Ferrer Pastor
Dibuixos:
Eugeni R. Garcia Orts

ISBN: 84-88678-15-6
52 pàg., PVP: 4,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys 
Format: 17x24 cm.
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poble
     a poble

Imagina’t un llibre que parle
del teu poble, dels teus carrers,

de les particularitats que us han fet
al llarg de la història ser un poble

diferent de tots els altres pobles.
Un llibre que parle

dels personatges principals,
els fets més destacats, l’economia,

la política, la societat i la vida
al vostre poble. Del passat,

present i futur del poble.
Aquesta col•lecció t’acostarà

al teu poble com cap altre llibre.
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poble a poble

El nom de Xirivella significa en àrab “bosc xicotet”.
L’any 1238 Jaume I conquerí el Regne i Xirivella pasà
a mans de l’ordre de Calatrava, composta per monjos
guerrers. Història, economia, societat i cultura, tot s’analitza 
amb un tó amè per a joves i adolescents.

Paterna és un poble molt antic, amb restes trobades
de l’eneolític i de l’edat de bronze. El llibre fa un recorregut 
històric per Paterna fins l’actualitat, sobretot des de la 
Reconquesta per part de Jaume I, l’any 1238.
Economia, política, societat i cultura, tot s’analitza amb 
un to amè per a xiquets i joves.

HISTÒRIA DE 
XIRIVELLA
Vicenta Ferrer Escrivà 
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-95802-07-4
48 pág., PVP: 5,50 €
Nivell: De 6 a 11 anys
Format: 16x22 cm.

HISTÒRIA DE 
PATERNA
Vicenta Ferrer Escrivà
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-95802-06-6
48 pág., PVP: 5,50 €
Nivell: De 6 a 11 anys
Format: 16x22 cm.
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Les nostres
    tradicions

Les nostres tradicions,
les de sempre, les nostres
endevinalles, els costums,

les particularitats i tot allò que
ens ha fet esdevenir els valencians

que som ara són els motius centrals
d’aquesta col•lecció. Un passeig al 

llarg de la història, la llengua
i la societat, vist amb els

ulls d’un xiquet.
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les nostres tradicions

El 21 de març tot riu, la verdor dels arbres, les flors ens 
anuncien nous fruits, els pardalets alegren els dies amb els 
seus cants. Antigament, els pobles començaven l’any per la 
primavera, i així feien coincidir l’inici d’aquest amb el 
desvetlament de la natura.

És quan els camps i els sembrats pareixen com adormits,
els  pardalets fugen cap a països més càlids, però no tot és 
tristor, puix és durant aquesta estació quan se celebren les 
festes més entranyables de l’any, les festes de Nadal.

LA PRIMAVERA
I LES NOSTRES 
TRADICIONS
Vicenta Ferrer Escrivà 
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-604-1528-7 (2ª edició)
48 pàg., PVP: 5,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys
Format: 16x22 cm.

L’HIVERN
I LES NOSTRES 
TRADICIONS
Vicenta Ferrer Escrivà
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-404-8454-2
48 pàg., PVP: 5,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys
Format: 16x22 cm.
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Després de l’estiu, l’any s’endinsa tranquil pels dies de
l’estació més calmada: la tardor. D’ara endavant, al caliu del 
sol, de mica en mica, va allunyant-se de la terra; la seua llum 
ens arribarà més dolça, més suau i assistim a activitats molt 
agradables.

L’estiu és una estació molt ben rebuda per tots; pot ser estem 
tot l’any esperant-lo. Només cal tancar els ulls i pensar-hi, de 
seguida ens vindran records suggerents i agradables, de les 
vacançes al mar o la muntanya, de festes, d’olors, d’amigues 
i d’amics, de fruites…

L’ESTIU
I LES NOSTRES
TRADICIONS
Vicenta Ferrer Escrivà
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-88578-09-1
52 pàg., PVP: 5,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys
Format: 16x22 cm.

LA TARDOR
I LES NOSTRES 
TRADICIONS
Vicenta Ferrer Escrivà
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-88578-22-9
48 pàg., PVP: 5,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys
Format: 16x22 cm.
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Un llibret d’endevinalles –on ja els xiquets poden llegir-les– 
plenes de dibuixos. Endevinalles agrupades en aquesta 
ocasió dins dels temes següents: la família, la indumentària, 
els  instruments musicals i els transports.

Vicenta,mestra d’escola i animadora cultural, ha dedicat part 
del seu temps a conservar-nos la memòria. Antics costums, 
tradicions, successos, dites sobre el cos i el pas de la vida 
són elements de la nostra cultura popular que ha arreplegat 
i difòs perquè els recordem i perquè puguen conéixer-los 
no només per a divertir-nos, sinó per a practicar la nostra 
agudesa mental.

TE LA DIC I NO 
M’ENTENS...
Vicenta Ferrer Escrivà
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-7890-496-4 (2ª edició)
48 pàg., PVP: 5,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys
Format: 16x22 cm.

UNA PREGUNTA 
VULL FER...
Vicenta Ferrer Escrivà
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-88578-25-3
48 pàg., PVP: 5,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys
Format: 16x22 cm.
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La llengua dels valencians ha mantigut la vitalitat, la frescura i 
l’espontaneïtat a través de l’expressió popular. Les 
endevinalles són, més enllà d’una mostra d’enginy i la saviesa 
del poble, un exercici enriquidor en el qual la paraula es 
fa xanxa, suggeriment i enigma en un joc en què tots són 
convidats a participar.

Conten i diuen que, a València, viu una fada amb el nom de 
Vicenta que és capaç amb la seua ploma màgica, de 
transformar l’enginy de moltes persones en uns llibres divertits. 
Les endevinalles d’ara es refereixen al món de l’escola: les 
lletres, els llibres, els llapis,etc., com també els joguets i els 
oficis.

VEGES SI HO 
ENDEVINES
Vicenta Ferrer Escrivà 
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-88578-36-9
48 pàg., PVP: 5,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys
Format: 16x22 cm.

qUè SERÀ? qUè 
PODRÀ SER? (VOL. I)
Vicenta Ferrer Escrivà 
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-88578-40-7
48 pàg., PVP: 5,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys
Format: 16x22 cm.
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L’autora acosta als més menuts un poquet de la nostra
història. La vida de Jaume I i de les seues dones.
Una aproximació original a la figura del nostre rei més 
conegut amb moltes curiositats i detalls que faran somriure els 
xiquets en veure un aspecte de la societat d’aquell  temps que 
no es veu en els llibres d’escola.

La llengua dels valencians ha mantigut la vitalitat, la frescura 
i l’espontaneïtat a través de l’expressió popular. Les endevinalles 
són, més enllà d’una mostra d’enginy i la saviesa del poble, 
un exercici enriquidor en el qual la paraula es fa xanxa, 
suggeriment i enigma en un joc en què tots són convidats a 
participar.

LES DONES 
VALENCIANES EN 
TEMPS DE JAUME I
Vicenta Ferrer Escrivà 
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-88578-52-0
32 pàg., PVP: 4,15 €
Nivell: De 6 a 8 anys
Format: 16x22 cm.

qUè SERÀ? qUè 
PODRÀ SER? (VOL. II)
Vicenta Ferrer Escrivà 
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-88578-41-5
48 pàg., PVP: 5,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys
Format: 16x22 cm.

EDICIÓ EN CAStELLÀ: 
LAS mujErES VALENCIANAS EN tIEmPoS DE jAumE I

ISBN: 84-88578-58-X, PVP: 5,50 €
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Les nostres tradicions, els costums, les particularitats i tot allò 
que ens ha fet com som, és el que replega Vicenta en aquest 
llibre d’endevinalles, amb la temàtica dels aliments, perquè 
gaudiu d’uns divertits moments.

ENDEVINA
ENDEVINETA…
Vicenta Ferrer Escrivà 
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-95802-43-0
48 pàg., PVP: 5,50 €
Nivell: De 6 a 8 anys
Format: 16x22 cm.
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biografies

Aquesta col•lecció naix
amb el propòsit d’acostar

als xiquets la vida dels personatges
més destacats de la nostra cultura

en tots els seus vessants; així
com retre des del llibre

un xicotet homenatge a aquestes
persones que durant el segle xx
han influït la societat valenciana
i han ajudat a conformar-la com

la coneixem en l’actualitat.
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Nicolau Primitiu (Sueca, 1877-1971) fou un dels signants de 
les Normes del 32 i membre la Real Acadèmia de la Història. 
Fundà Cronistes del Regne, també fou director degà 
i honorífic del Centre de Cultura Valenciana, on dirigí la 
Secció de Prehistòria i fundà la de Filologia i Toponímia. Va 
ser president de Lo Rat Penat i, finalment, president honorari.

Aquest llibre és una breu aproximació a la biografia de 
Carles Salvador i Gimeno (València, 1893-1955). L’autora 
ha volgut que tinguéreu notícia d’un escriptor que amb la seua 
obra abasta els diferents gèneres de la literatura: poesia, 
novel•la, narrativa, assaig, teatre, conferències i periodisme.

CARLES SALVADOR
I GIMENO
Vicenta Ferrer Escrivà
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-88578-04-0
48 pàg., PVP: 5,50 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 16x22 cm.

NICOLAU 
PRIMITIU GÓMEZ 
SERRANO
Vicenta Ferrer Escrivà
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-88578-30-X
48 pàg., PVP: 5,50 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 16x22 cm.
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Amb aquesta biografia de Francesc Ferrer Pastor (1918-
2000), volem retre-li un homenatge donant a conéixer a tots 
els xiquets la vida d’aquest lexicògraf, que ens ha 
proporcionat material bàsic per treballar la llengua i que 
a més a més era fill de la Font d’En Carròs (la Safor).

Josep Serrano Simeón (Sueca, 1873 - Madrid, 1941), és un 
dels màxims exponents de la música valenciana. Composà 
himnes com el de la Mare de Déu o el de València. Va com-
posar pas-dobles com “El fallero” i innumerables sarsueles. 
Conéixer la biografia del mestre Serrano és endinsar-se en 
una de les principals figures de la cultura valenciana del segle 
xx.

FRANCESC
FERRER PASTOR
Vicenta Ferrer Escrivà
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-88578-72-5
48 pàg., PVP: 5,50 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 16x22 cm.

JOSEP SERRANO 
SIMEÓN
Vicenta Ferrer Escrivà
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-88578-60-1
48 pàg., PVP: 5,50 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 16x22 cm.
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Vols escriure? Ací tens el teu primer llibre. Ara sols has 
d’agafar un bolígraf i uns llapis de colors per poder començar 
la teua  primera obra mestra.
Aquesta es una nova proposta didàctica per tal d’afavorir la 
imaginació i la creativitat dels més menuts.

Joaquim Maldonado Almenar és un dels homes decissius de 
la història valenciana del segle xx. Lluitador incansable per 
la llibertat i la democràcia, sempre va tenir la preocupació 
de fer de les institucions valencianes elements dinamitzadors 
d’una societat solidària.

JOAqUIM 
MALDONADO 
ALMENAR
Vicenta Ferrer Escrivà
Dibuixos:
Pilarín Bayés de Luna

ISBN: 84-88578-64-4
48 pàg., PVP: 5,50 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 16x22 cm.

JO TAMBÉ ESCRIC
ISBN: 84-604-0031-X
32 pàg., PVP: 1,95 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 16x22 cm.
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coedicions

LES NOSTRES AUqUES
Les auques de quan erem menuts. Vol 1.

Francesc Aledón             
Dibuixos: Gabriel Alonso

ISBN: 84-88578-93-3 / 18 pág., / PVP: 5,50 €
Nivel: De 6 a 8 any Format: 24x33,5 cm.
Les auques són xicotetes estampes acompanyades cadascuna 
d’una llegenda, disposades generalment en un full de paper 
i que ens conten una història. Son una senzilla manera de contar 
la nostra història, els nostres fets culturals i els nostres quefers.

En col•laboració amb altres editorials 
que treballen com nosaltres,

pel redreçament cultural
i la dignificació de la llengua,

hem encetat coedicions
d’obres infantils que estem segurs

que us seran de gran ajut
i aprofitament.
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LES NOSTRES AUqUES: 
Els contes de sempre. Vol. I.  ISBN: 84-96014-18-5
Els contes de sempre. Vol. II.  ISBN: 84-96014-20-7
Els contes de sempre. Vol. III.  ISBN: 84-96014-19-3

Francesc Aledón             
Dibuixos:  Gabriel Alonso

16 pág./PVP: 5,50 €
Nivel: De 6 a 8 any Format: 24x33,5 cm.
En el món tecnològic de hui en dia, aquesta forma tradicional 
de contar històries quasi s’ha perdut. Li devem a l’autor, que 
l’haja recuperat per als més menuts i que amb elles els xiquets 
es divertisquen alhora que comencen a aprendre.

LES NOSTRES AUqUES: 
Les auques de la canalla. Vol. I. ISBN: 978-84-96014-61-9
Les auques de la canalla. Vol. II. ISBN: 978-84-96014-76-3
Les auques de la canalla. Vol. III. ISBN: 978-84-96014-74-9

Francesc Aledón            
Dibuixos:  Gabriel Alonso

16 pág./PVP: 5,50 €
Nivel: De 6 a 8 any Format: 24x33 cm.
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Això diu que era un home que li deien Bonifaci,
del qual es contava que tenia molt poc cervell. Bonifaci
i la muller vivien de confeccionar barrets que després
venien en pobles propers...

LES NOSTRES AUqUES VOL. 8: 
Les beceroles poètiques

Francesc Aledón           
Dibuixos: Gabriel Alonso

ISBN: 978-84-96014-75-6 
PVP: 5,50 €
Nivel: De 6 a 8 any 
Format: 24x32,5 cm.

BARRETS 
BARATA RIALLES
Carme Miquel
Dibuixos:
Manuel Granell

ISBN: 84-87946-97-6
20 pàg., PVP: 12 €
Nivell: De 8 a 12 anys
Format: 19,5x27,5 cm.
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L’eixam, Denes i Camacuc proposen amb aquests quaderns 
pautes de treball que ajuden l’educador en la seua tasca 
didàctica al llarg de l’educació infantil.
La col•lecció s’estructura en dos quaderns per cada apartat: pre-
escriptura, conceptes, exercicis d’atenció i observació, ordenats 
de manera progressiva i estructurats de menor a major dificultat.

PREESCRIPTURA 1/2
Pepe Paredes
Carlos Pérez
Victoria Ferrando

ISBN: 84-96014-10-X
         84-96014-11-8
48 pàg., PVP: 7,28 €
Nivell: De 3 a 5 anys
Format: 31,5x22 cm.

CONCEPTES 1 / 2
Pepe Paredes
Carlos Pérez
Victoria Ferrando

ISBN: 84-96014-12-6
84-96014-13-4
48 pàg., PVP: 7,28 €
Nivell: De 3 a 5 anys
Format: 31,5x22 cm.

EXERCICIS D’ATENCIÓ 
I OBSERVACIÓ 1 / 2
Pepe Paredes
Carlos Pérez
Victoria Ferrando

ISBN: 84-96014-14-2
84-96014-15-0
48 pàg., PVP: 7,28 €
Nivell: De 3 a 5 anys
Format: 31,5x22 cm.
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ÀLBUM DE CROMOS 
D’EDUCACIÓ FÍSICA
Coordinació i dibuixos: Ciro Ballester Alarte
Guió: Ciro Ballester Alarte, Rafa Ferrer Montes, Vicent 

Ripoll Català, Emilio Santos Rodríguez

En aquestes col•leccions estan representats, en forma de cromos, 
els continguts més importans de l’assignatura d’Educació 
Física per a l’edat escolar. Tant els comportaments en els 
quals eduquem per a la pràctica dels jocs, com les capacitats 
que desenvolupen en les diverses activitats, apareixen reflectits 
en un llenguatge adequat perquè les alumnes i els alumnes 
aprenguen jugant tot allò que donem a les classes i els seus 
beneficis.

1ER CICLE 
Col•lecció cromos 1er Curs 
ISBN: 978-84-95802-00-2/PVP: 8 €
Col•lecció cromos 2on Curs
ISBN: 978-84-95802-01-9/PVP: 8 €
Carpeta: ISBN: 978-84-96545-17-5/PVP: 8 €
Nivell: de 6 a 7 anys - Format: 30x21 cm.

2ON CICLE
Col•lecció cromos 3er Curs
ISBN: 978-84-95802-02-6/PVP: 9 €
Col•lecció cromos 4rt Curs
ISBN: 978-84-95802-03-3/PVP: 10 €
Carpeta: ISBN: 978-84-96545-18-2/PVP: 8 €
Nivell: de 8 a 9 anys - Format: 30x21 cm.

3ER CICLE
Col•lecció cromos 5è Curs 
ISBN: 978-84-95802-04-0/PVP: 12 €
Col•lecció cromos 6è Curs
ISBN: 978-84-95802-05-7/PVP: 13 €
Carpeta: ISBN: 978-84-96545-19-9/PVP: 8 €
Nivell: de 10 a 11 anys - Format: 30x21 cm.
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Altres materials, necessaris
i que omplim un buit en el nostre

panorama bibliogràfic.
Per a ús escolar i general,

dins l’àmbit educatiu o fòra.

co l · l e cc ió

altres
    edicions

BARALLA DE PILOTA: 
Infantil sense colls  ISBN: 978-84-20620-094
Adult amb colls  ISBN: 978-84-20720-091

Vicent Ripoll
i Emili Santos            
Dibuixos:  Pasqual Gómez

Format: 9x9,5 cm.
Amb guia didàctica
PVP: 10,00 €

qUADERN D’ACTIVITATS: 
Pilota Valenciana. 1ª, 2ª i 3ª edició.
Adult amb colls

Rosa m. Bou Serra
Josefa López Espert
i Desamparados Sánchez T.

ISBN: 978-84-96545-44-1
Format: 17x24 cm.
22 pàg.
PVP: 3,00 €
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altres edicions

“La baixa edat mitjana arribava al seu ocàs, i hi havia
més ombres que llums. Feia molt de temps que la València 
islàmica, d’hortes fèrtils de jardins esplendorosos i de palaus 
de portes daurades havia caigut en mans del rei en Jaume...”

Les agendes compten amb curiositats, refranys, aforismes, jocs 
endevinalles, etc., totes pensades per fer de l’agenda, a més 
d’un instrument funcional per als xiquets i joves, una eina de 
treball, en la qual s’intenta unir la diversió i la reflexió, des 
d’una òptica positiva de valors i actituds.

ESPILLET
I EL DRAC
Francesc Jarque Bayo

ISBN: 84-88578-91-1
178 pàg., PVP: 18,75 €
Nivell: Joves i adults
Format: 24x23 cm.

AGENDA ESCOLAR 
Edició anual

160 pàg. (144 bicolor, 16 color)
enquadernació en cuquet
PVP: 3,95€
Nivell: Xiquets i joves
Format: 15x21 cm.

AGENDA JUVENIL
Edició anual

160 pàg. (144 bicolor, 16 color)
enquadernació en cuquet
PVP: 3,95 €
Nivell: Joves
Format: 15x21 cm.

EDICIÓ EN CAStELLÀ-VALENCIÀ


