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Benvinguts a la fantàstica selecció de llibres
infantils d’Usborne en català per al 2018.
Aquest any publiquem dues col leccions noves
per a bebès. Els llibres de «Cucut, qui hi ha?»
són ideals per als nadons. Podrem jugar amb
ells a fet a amagar gràcies als foradets que
hi ha a cada pàgina i al text que ens anima a
buscar el conillet o l’efantet, segons el conte
que triem. La segona d’aquestes col leccions
és «Llibres Usborne per a bebès» i proposa
un format amb una pregunta senzilla a cada
pàgina, acompanyada de simpàtiques i clares
il lustracions que ens donen la resposta.
•

•

•

Peter Usborne

També us volem presentar uns llibres amb solapes únics i molt atractius, plens
d’informació interessant. La col lecció «Petites grans preguntes» ens descobreix
què és la caca (per a la diversió de la mainada!) i què són les estrelles. D’altra banda,
amb Mides i mesures els petits lectors s’ho passaran d’allò més bé comparant mides,
alçades i volums, mentre desenvolupen noves capacitats sense adonar-se’n.
•

Per als més espavilats de la família, la col lecció «Ments despertes» ens proposa,
entre d’altres, un llibre sobre la natura que ensenya com alimentar una papallona,
què són els núvols i moltes altres coses fascinants sobre el món que ens envolta.
•

Desitgem que els títols del catàleg Usborne 2018 proporcionin a petits i grans
moltes estones divertides i profitoses.
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PER ALS mÉs petits

Cucut, qui hi ha?
• Aquesta nova col lecció il lustrada està inspirada en el joc de fet
•

•

a amagar. Els menuts «veuen» el personatge del conte per un
foradet... però quan passen la pàgina tenen una sorpresa: el que
veien no era el conillet o l’elefantet, sinó una part d’algun altre
animal, com les ales d’una papallona o la closca d’un caragol.

• Als més petits els entusiasmarà buscar el protagonista
esmunyedís i anar descobrint tots els detalls del llibre.

• Amb delicades il lustracions, a les pàgines de cartoné hi ha
•

Novetat

gravats uns suaus caminets i altres formes que els petits poden
resseguir amb els ditets. Una manera molt lúdica d’estimular la
curiositat i els sentits de la vista i el tacte!

Novetat

a partir de
6 mesos

llibre de cartró, 12 p.
155 x 140 mm
6,95 ¤

On ets, elefantet?
Et veig les orelles!
On ets, elefantet?

Vaja, no eres tu.
És un goril.la!

Ah, ja et veig!
M’estàs mirant.

On ets, elefantet?

Llibres Usborne per a bebès
• Amb la senzillesa de tot el que està pensat per als més menuts, aquests

llibres tenen unes il lustracions clares, una sola pregunta a cada pàgina
i uns quants detalls divertits per fixar-s’hi. Si felicitem els petits cada vegada
que encertin la resposta, els animarem a continuar! I per mantenir viu
l’interès, la pregunta que es planteja a la portada es respon a l’última
pàgina del llibre.
•

• El ritme i la rima amb què es van encadenant les preguntes ajuden
a estimular la sensibilitat lingüística i musical de la mainada.

a partir de
6 mesos

Novetat
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Novetat

Qui duu barret?

llibre de cartró, 10 p.
135 x 216 mm
6,95 ¤

PER ALS mÉs petits

Amb els meus ditets
• Mentre es diverteixen resseguint amb els dits tots els caminets i les formes

que hi ha gravats al llibre, els petits es van familiaritzant amb la representació
de diferents objectes i animals.

• A més de les simpàtiques il lustracions, de colors vius i contrastats, el llibre
•

sobre els animals inclou vocabulari senzill.

• El que està dedicat a la granja, en canvi, combina diferents textures
que estimularan el tacte dels petits.

a partir de
6 mesos
llibre de cartró, 10 p.
185 x 185 mm

8,95 ¤

9,95 ¤

Petits curiosos – Veig, veig
• Un llibre amb il lustracions senzilles i plenes de color. És ideal per als
•

menuts més curiosos, que hi trobaran un munt de detalls per observar
i buscar, i moltes coses de què parlar.

a partir de
2 anys

llibre de cartró, 30 p.
250 x 216 mm
8,95 ¤

• És perfecte perquè grans i petits el comparteixin, ja que ajuda a aprendre
vocabulari i a adquirir les habilitats fonamentals en aquesta etapa prèvia
a la lectura.
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PER ALS mÉs petits

Les meves primeres paraules en imatges
Pensat com un diccionari visual, aquest llibre introdueix més de 250 paraules
d’ús quotidià, agrupades per temes. Les il lustracions, senzilles i de colors
molt vius, són el suport ideal per memoritzar vocabulari sense esforç.
•

a partir de
2 anys

llibre de cartró, 20 p.
250 x 216 mm
8,95 ¤

Comptem fins a 100
• Una introducció molt amena a conceptes matemàtics bàsics i que

ensenya la mainada a comptar, primer fins a deu i, després, de deu
en deu fins a 100.

• Cada pàgina està dedicada a un tema, amb il lustracions
•

relacionades i preguntes senzilles perquè els menuts adquireixin
habilitats com ara memoritzar, agrupar o comparar, entre d’altres.

• Els diferents temes estan deliciosament il lustrats: hi trobem animals,
•

flors, vehicles... I quan arribem a l’última pàgina, les 100 estrelles
daurades són un premi que brilla amb mil reflexos sota la llum.

a partir de
2 anys
llibre de cartró, 24 p.
290 x 240 mm
11,95 ¤
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• Un llibre que recull al voltant de mil paraules de vocabulari
d’ús freqüent, ordenades per temes i amb un índex al final
que permet localitzar-les fàcilment.

• De format gran i amb il lustracions detallades,
•

és ideal perquè els nens el comparteixin amb els
adults i hi descobreixin molts temes de què parlar.

a partir de
3 anys
llibre de cartró, 34 p.
290 x 240 mm
10,95 ¤

PER ALS mÉs petits

El meu gran llibre de paraules

Mira com sona! – La granja
• Un llibre molt entretingut que incorpora un panell
sonor perquè els petits lectors escoltin el so dels
animals tantes vegades com vulguin.

• Les pestanyes superiors permeten accedir
a les diferents escenes més fàcilment.

a partir de
3 anys
llibre de cartró, 10 p.
276 x 298 mm
13,50 ¤
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Llibres d’adhesius

El vestuari amb adhesius
• Els llibres d’aquesta emblemàtica col lecció tenen enquadernació cosida i llom,
•

a partir de
4 anys

pàgines plastificades i adhesius reutilitzables. Els adhesius es poden enganxar
a la contracoberta desplegable per tenir-los a mà mentre es va vestint els
diferents personatges.
• Cada llibre inclou un gran nombre d’adhesius que representen roba, calçat
i complements. I a cada pàgina hi trobem els protagonistes en una escena diferent,
presentada amb un breu text i relacionada amb el tema o l’activitat que s’explica.
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rústica, 24 p. +
10 p. d’adhesius.
305 x 238 mm
6,50 ¤

• Dos llibres molt divertits, plens d’escenes

relacionades amb el món del ciclisme i el del
futbol perquè la mainada les completi amb
els adhesius.

• El text és senzill i acompanya les divertides

il lustracions per guiar els petits lectors a l’hora de
col locar els adhesius dins de cada escena.
•

•

a partir de
3 anys
rústica, 16 p.+
8 p. d’adhesius.
276 x 216 mm
5,95 ¤

Llibres d’adhesius

Llibre d’adhesius

El futbol

Llibres pissarra
• La col lecció de llibres pissarra està pensada perquè els
•

nens i nenes aprenguin a agafar i controlar el retolador.

• Com que la tinta s’esborra fàcilment, el llibre és ideal

per practicar els traços tantes vegades com es vulgui.

a partir de
3 anys

rústica, 24 p.
276 x 216 mm
5,95 ¤

20 p.
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Llibres d’activitats

Pinta amb els dits - Animals
• Un llibre d’allò més original per despertar la creativitat dels

menuts. A partir de dibuixos senzills i alguns suggeriments,
ompliran els espais en blanc amb les seves pròpies il lustracions.
•

• Amb els set colors del panell lateral i els seus ditets donaran
forma i color a diferents figures d’animals, més o menys
realistes o fantasioses. Fem volar la imaginació!

a partir de
5 anys
espiral, 64 p.
220 x 258 mm
11,50 ¤

Busca que buscaràs
• Uns llibres irresistibles que contenen un munt de passatemps basats en

simpàtiques il lustracions d’animals. A cada escena hi ha preguntes per
resoldre, semblances i diferències per buscar i moltes coses més per trobar,
comptar i comentar.
•

• I mentre els petits juguen, també desenvolupen la seva capacitat d’observació
i l’habilitat amb els nombres i el llenguatge.

• L’entreteniment està assegurat, perquè cada vegada que l’obrin hi

trobaran noves sorpreses que voldran compartir amb tota la família.
A més, el nou format en cartoné s’adapta a la mainada de totes les edats.

Novetat
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a partir de
5 anys

tapa dura, 32 p.
290 x 240 mm
10,95 ¤

• Emocionants llibres de laberints que

desperten l’esperit aventurer i el sentit
de l’orientació. Amb il lustracions
acolorides i una gran varietat de
laberints i reptes per superar,
estimulen la capacitat de concentració
i de resolució de problemes.
•

• Els laberints de les primeres pàgines
són més senzills, però a mesura que
el llibre avança, i el lector té més
pràctica, es compliquen per posar
a prova l’enginy.

• A més, també es proposen un

munt d’activitats que consisteixen
a buscar i descobrir diferents
elements i asseguren l’entreteniment
durant hores i hores.

a partir de
5 anys

Llibres d’activitats

Llibre de laberints

rústica, 64 p.
305 x 248 mm
9,50 ¤

Laberints arreu del món

El gran àlbum per pintar, dibuixar i fer gargots
• Un enorme àlbum amb fabuloses escenes
per pintar i completar utilitzant grans dosis
d’imaginació.

• El text senzill ofereix idees i suggeriments per
personalitzar els magnífics dibuixos.

a partir de
6 anys
rústica, 128 p.
305 x 248 mm
11,95 ¤
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Llibres de REFERÈNCIA

Petites grans preguntes
• Els més petits tenen afició a fer tota mena de preguntes,
de vegades incòmodes, de vegades inoportunes...
I aquests llibres de solapes, amb simpàtiques
il lustracions, són el suport perfecte perquè els
adults no ens quedem muts.
•

• Expliquen d’una manera fàcil i molt amena conceptes que
ens podrien semblar complexos, però que es transformen
així en descobriments apassionants i accessibles.

Novetat

• I tot plegat, amb solapes resistents per als ditets menuts
que, en obrir-les, ens revelen la resposta acompanyada
de vistoses il lustracions
•

a partir de
3 anys

llibre de cartró, 12 p.
190 x 160 mm
8,95 ¤

Què són les estrelles?

Llibre amb solapes
• La familiaritat amb conceptes com les mides, mesures i proporcions és essencial
en l’etapa preescolar i aquest llibre proposa una manera lúdica d’endinsar-s’hi.

• Amb més de 60 solapes, és ideal perquè pares i fills les obrin junts i comentin

tots els detalls que van descobrint. Una bona manera d’aprendre tot divertint-se!

Novetat
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a partir de
3 anys

llibre de cartró, 16 p.
258 x 216 mm
11,50 ¤

• Llibres educatius i molt visuals, amb simpàtics dibuixos i un vocabulari senzill,

que són la introducció perfecta a diferents temes interessants per a la mainada.

• La informació es presenta en dobles pàgines il lustrades, dedicades a un àmbit
•

a partir de
3 anys

libre de cartró, 30 p.
250 x 216 mm
11,95 ¤

concret. Així s’afavoreix l’interès dels menuts i l’associació d’idees.

• Per als pares són un bon suport pedagògic!

Llibres de REFERÈNCIA

El meu primer llibre sobre

Ments despertes
• Una col lecció ideal per a l’etapa en què els nens i nenes tenen
•

més ganes de descobrir nous coneixements. Les moltes solapes
plantegen preguntes molt interessants i, en obrir-les, apareix informació
clara i amena, amb el suport d’il lustracions explicatives.
•

a partir de
5 anys

llibre de cartró, 14 p.
276 x 216 mm
11,95 ¤

• Tant el format com el contingut ajuden a retenir la informació perquè
la mainada no es cansi mai d’aprendre!

Novetat

11

Contes

Entra dins d’un conte
• Adaptacions molt especials dels contes clàssics, amb solapes per

desplegar i foradets per on tafanejar, que estan retallats i superposats
delicadament a les pàgines.

• En unes versions que recullen el més essencial de les narracions,

aquests contes són una delicada filigrana, una petita obra d’art que
fa entrar els lectors, literalment, dins de la història.

a partir de
3 anys
llibre de cartró, 14 p.
190 x 160 mm
9,95 ¤

La Bella i la bèstia

La Ventafocs
Una encisadora versió de la Ventafocs. Actualització
d’un conte clàssic amb il lustracions modernes i de
colors molt vius.
•

a partir de
3 anys
tapa dura encoixinada, 24 p.
250 x 250 mm
5,95 ¤
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Delegacions

Barcelona

València

Adreça: Sector C, Carrer K, s/n
Zona Franca (Mercabarna)
08040 Barcelona
Telèfon: 93 261 69 86
Fax: 93 261 69 92
e-mail: libros.barna@sgel.es

Adreça: Carrer dels Traginers, s/n
Polígon Industrial L’Alter
46290 Alcàsser (València)
Telèfon: 961 221 945 - 961 221 944
Fax: 961 221 943
e-mail: libros.valencia@sgel.es

Províncies que atén: Illes Balears,
Barcelona, Girona, Lleida,
Tarragona i Andorra

Províncies que atén: Albacete,
Alacant, Castelló, Múrcia,
Terol i València

www.usborne.es/catala
Il∙lustracions extretes del llibre Què són les estrelles?
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