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JO SOC EN   

WAGNER,  

L’AMIC D’EN  

BITMAX  

I LA MUS! 
JO SOC EN   

BITMAX,  
L’AJUDADOR! 

...I JO SOC L’EVO,  

L’ANTAGONISTA!

JO SOC LA   

MUS I AJUDO  

EN BITMAX!

Robot tossut i persistent. 
En un món on els animals 

ocupen l’espai dels 
humans, en Bitmax és  
el més humà de tots.

És ràpida, llesta  
i irònica. Tot i la 

mandra, sempre fa 
costat a en Bitmax.

Patidor, ingenu i dolç. 
Costa molt que s’enfadi, 

però quan s’enfada  
és terrible!

Extraterrestre irritant  
que es dedica a molestar 

tothom i no es vol  
deixar ajudar.

Els  
protagonistes

La Mus i en Wagner,  
una rata i un os, troben  
un robot enmig de la carretera. 
Decideixen emportar-se’l a casa  
i arreglar-lo. El seu nom és Bitmax i 
té una professió molt estranya:  
és ajudador! Amb els habitants  
del Bosc Blau viuran aventures i 
ajudaran tothom que ho necessiti.

1    ideal per a lectors a partir  
de 6 anys! La sèrie és un pont  
entre els àlbums il·lustrats  
i les novel·les infantils.

2    Amb diferents nivells de lectura  
aptes per a tot tipus de lectors.

3    La convivència, l’amistat i l’ecologia 
són valors presents en aquestes 
aventures carregades d’humor  
i fantasia.

La NOVA  
SèRIE DE

JAUME COpONS I  
LILIANA FORTUNy,  

eLs CReaDORs 
D’«aGUs&MONsTeRs» 

2

1r i 2n  
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El Bosc Blau  
és ple de recursos pedagògics!
Accedeix a l’espai pedagògic de la pàgina 
web de«Bitmax&Co» i descobreix els 
recursos pedagògics per dinamitzar la 
lectura associats a la sèrie de llibres.

BITMAXPROPOSTES
Conjunt d’activitats per animar  

a llegir i per acompanyar els nens  
i les nenes en la millora de l’hàbit lector, 

amb especial atenció a la reflexió 
sobre la conservació del medi ambient 

i la sostenibilitat.

BITMAXINTERACTIUS
Activitats lúdiques multimèdia que ofereixen  
al lector una nova dimensió de la sèrie, 
relacionades amb l’argument dels llibres,  
amb els personatges del bosc, amb les 
referències culturals que apareixen en els   
títols o que conviden a la reflexió sobre  
la cura del medi ambient.

3

La carpeta  
de mostra  
conté:

•  Pòster Benvinguts  
al Bosc Blau!  
per a l’aula

•  El primer llibre  
de la sèrie

•  Dossier amb 10 
Bitmaxpropostes

•  El diari  
del Bosc Blau

•  Bitmaxrepte

pROVA   
ELS BITMAXINTERACTIUS

US ATREvIU  
A fER UNA  

MENjAdORA PER  
A OCEllS AMB  

MATERIAlS  
RECIClATS?

BITMAXREPTE
el

El concurs de la sèrie de novel·les gràfiques Bitmax&Co

apunta-t’hi amb la teva classe a 
combeleditorial.com/bitmax

Amb premis fantàstics  
per a l’escola guanyadora  
i les tres finalistes!

Sol·licita una moStra delS 

recurSoS pedagògicS al delegat 

comercial de la teva zona

I també hi ha  
Guies de lectura  
amb fitxes d’activitats  
adaptades al model  
de competències  
i directrius de PIRLS.



Els autors
«Bitmax&Co» és obra d’en Jaume Copons i la Liliana Fortuny. La Liliana dibuixa i en  
Jaume escriu, però tots dos pensen! Es van conèixer per casualitat i es van posar  
a treballar junts. Des de llavors, entre altres projectes propis i conjunts, ja no han pogut 
deixar de fer coses plegats.

vINE AMB NOSAlTRES  
Al  BOSC BlAU I CANTAREM  

lA CANÇÓ d’EN BITMAX! 

liliana fortuny

La Liliana fa dibuixos i els anima. És 
coautora d’Aquest llibre és de l’avi i 
Aquest llibre és de l’àvia. Passa mitja 
vida entre dibuixos animats, dissenys 
de cobertes de discos i videoclips 
de grups musicals. I l’altra mitja la 
passa inventant mons, sortint al 
balcó, menjant carxofes o plats 
japonesos i mirant pel·lícules.

jaume Copons

En Jaume és escriptor. A part 
d’haver escrit un munt de 
novel·les, cançons i guions, és 
coautor de la col·lecció «Jo, Elvis 
Riboldi», i de sèries infantils de 
televisió. Li agrada passejar sense 
rumb fix, mirar els aparadors de 
les sabateries, escoltar la mateixa 
cançó una vegada i una altra  
i llegir diversos llibres alhora.

4

FÒrUm  
amb aUTORS



Els títols 
de la sèrie

1. El robot  
del bosc
En Bitmax ha arribat  
força avariat al Bosc Blau. 
Gràcies a en Wagner i a la 
Mus, tindrà una nova 
possibilitat de fer el que 
millor sap fer: ajudar! Però, 
què en pensen la resta 
dels habitants del bosc? 

Pàgines 72 pàg.
ISBN 978-84-9101-636-6  

3. El drac d’or
Uns caçadors han arribat 
al Bosc Blau a la recerca 
del drac d’or. I si el 
confonen amb en Rufus? 
En Bitmax i els habitants 
del bosc organitzen un pla 
per protegir-lo, però…  
què farà l’Evo?

Pàgines 72 pàg.
ISBN 978-84-9101-661-8 

2. Superporc
En Superporc està 
convençut que és un 
superheroi. El problema 
és que no té cap 
superpoder i s’està 
convertint en un perill 
per als altres i per a ell 
mateix. Cal que en 
Bitmax l’ajudi! 

Pàgines 72 pàg.
ISBN 978-84-9101-638-0  

vINE AMB NOSAlTRES  
Al  BOSC BlAU I CANTAREM  

lA CANÇÓ d’EN BITMAX! 

MéS DE  

20.000  

exeMpLaRs  
VENUTS DES DE  

SETEMBRE

ESCOLTA  
LA CANçó!

Ja 
DiSpONiBLE

Ja 
DiSpONiBLE

Ja 
DiSpONiBLE

Ja 
DiSpONiBLE
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4. paolo,  
el gos pastor
En Paolo ha fet una feina 
molt dura. Ser pastor vol 
dir estar sempre a 
l’aguait! Però, cal posar 
tant ordre al Bosc Blau? 
Segur que l’Evo hi està 
d’acord. En Bitmax, en 
Wagner i la Mus hauran 
de resoldre aquest 
embolic! 

       Pàgines 72 pàg.
          ISBN 978-84-9101-663-2  

NOvETaT! NOvETaT!



1
2
3

Una manera diferent de llegir,  
aprofitant la riquesa de combinar  
textos i imatges.

Diversos nivells de lectura,   
idonis per a diferents graus de  
competència lectora.

Un llibre que convida a llegir llibres,  
l’argument del qual es basa en  
el plaer de llegir per diversió  
i no per obligació.

La novel·la   
gràfica que  
fa lectors!

de  
Copons&Fortuny

Històries divertides i ocurrents per a lectors a partir de 8 anys, 
de ritme àgil i estil directe que enganxen el lector. Amb uns entranyables 

personatges descrits amb humor a través d’il·lustracions caricaturesques 
i que juguen  amb l’exageració. Combinació perfecta entre text i 
il·lustració que portarà els lectors a descobrir la màgia de la lectura.

agus
lídia

ziro

dr. brot nap

octosol
drA. veterpintaca    

hole

drílocks

emmo

brex

ELS 
prota- 
gonistEs

cheff  
roll

sr. Flat
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Recursos   
digitals   

i interactius  
Activitats lúdiques multimèdia que obren al lector  

 una nova dimensió de la sèrie: conèixer de més  
a prop els autors i els personatges principals, i també  

satisfer la seva curiositat respecte a les referències literàries  
i culturals que apareixen en els diferents títols de la sèrie. 

 

3r i 4t  
curs

méS DE 

525.000
ExEmplaRS

vEnUTS!



agusandmonsters.com

Accedeix a l’espai pedagògic del web d’Agus&Monsters i descobreix els nous recursos 
pedagògics per dinamitzar la lectura associats a la sèrie de llibres.

DESCOBREIX-LOS a agusandmonsters.com!

L’Agus té recursos!

Vols veure els  
interactius   
monstruosos?

6a  EDICIÓ DEL  
CONCURS DE DIBUIX  
D’AGUS&MONSTERS

7

Propostes monstruoses  
Conjunt d’activitats per incentivar la lectura i acompanyar els nens i les 
nenes en la millora de l’hàbit lector. Lectures en veu alta, escriptura 
creativa, creació artística, audiovisuals… comparteix amb els lectors 

experiències agradables al voltant de la lectura!

Recursos   
digitals   

i interactius  
Activitats lúdiques multimèdia que obren al lector  

 una nova dimensió de la sèrie: conèixer de més  
a prop els autors i els personatges principals, i també  

satisfer la seva curiositat respecte a les referències literàries  
i culturals que apareixen en els diferents títols de la sèrie. 

 I també hi ha guies de lectura  
amb fitxes d’activitats adaptades al model  
de competències i directrius de PIRLS.

Pareu atenció  
que us ho expliquem tot a 

Sol·licita una mostra  
dels recursos   

pedagògics al delegat  
comercial de la teva zona.
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1. arriba el Sr. Flat!
Pàgines 136 pàg.
ISBN 978-84-9825-910-0

 2. Salvem el Nautilus!
Pàgines 152 pàg.
ISBN 978-84-9825-915-5

3. La cançó del parc 
Pàgines 152 pàg.
ISBN 978-84-9825-991-9

4. La guerra del bosc
Pàgines 152 pàg.
ISBN 978-84-9101-039-5

 7. La carta més alta
Pàgines 184 pàg.
ISBN 978-84-9101-203-0

8. El salt del temps
Pàgines 160 pàg.
ISBN 978-84-9101-205-4

 5. La llegenda del mar
Pàgines 176 pàg.
ISBN 978-84-9101-058-6

 6. De llibre en llibre 
Pàgines 160 pàg.
ISBN 978-84-9101-151-4

9. Bon Nadal,  
estimats monstres!
Pàgines 272 pàg.
ISBN 978-84-9101-290-0

10. La nit del Dr. Brot
Pàgines 162 pàg.
ISBN 978-84-9101-300-6

11. L’arbre dels malsons
Pàgines 168 pàg.
ISBN 978-84-9101-302-0

12. El tresor perdut
Pàgines  152 pàg.
ISBN 978-84-9101-412-6

títols de la sèrie

14a  
EDiCiÓ

7a 
EDiCiÓ

4a 
EDiCiÓ

3a 
EDiCiÓ

3a 
EDiCiÓ

3a 
EDiCiÓ

5a 
EDiCiÓ

5a 
EDiCiÓ

4a 
EDiCiÓ

10a 
EDiCiÓ

9a 
EDiCiÓ

7a 
EDiCiÓ
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17. L’illa de Truman
Pàgines 160 pàg.
ISBN 978-84-9101-543-7

18. La criatura
Pàgines 144 pàg.
ISBN 978-84-9101-603-8

19. Destructor
Pàgines 144 pàg.
ISBN 978-84-9101-768-4

14. virus!
Pàgines 152 pàg.
ISBN 978-84-9101-470-6

13. Olimpíada cultural
Pàgines 160 pàg.
ISBN 978-84-9101-468-3

15. Els carters de l’espai
Pàgines 160 pàg.
ISBN  978-84-9101-539-0

activijocs  
monstruosos 2
Pàgines 160 pàg.
ISBN 978-84-9101-304-4

monster  
Notebook
Pàgines 128 pàg.
ISBN 978-84-9101-479-9

activijocs  
monstruosos
Pàgines 176 pàg.
ISBN 978-84-9101-207-8

Sant Jordi  
de les Galàxies  
Pàgines 80 pàg.
ISBN  978-84-9101-057-9

16. La biblioteca secreta
Pàgines 162 pàg.
ISBN 978-84-9101-541-3

2a 
EDiCiÓ

3a 
EDiCiÓ

2a 
EDiCiÓ

3a 
EDiCiÓ

8a 
EDiCiÓ

2a 
EDiCiÓ 2a 

EDiCiÓ

2a 
EDiCiÓ

NOvETaT!
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AUToRS

Va néixer a Sabadell el 1960.  
És llicenciada en Ciències de la 
informació i màster en Escriptura 
per a cinema i televisió. Ha 
treballat per a la ràdio i altres 
mitjans de comunicació:  
Ràdio 4, Avui, El 9 Nou... Ha 
participat en diverses antologies 
de contes per a adults.

anna Cabeza

FÒrUm  
amb aUTORS

4t curs    PàG. 13   El misteri de la tifa  
de gos abandonada. 

4t curs    PàG. 13   El misteri dels llobarros. 

4t curs    PàG. 13   El misteri del paper  
de vàter volador  

1r curs    PàG. 12    això no es diu!   

1r curs    PàG. 12   No hi vull anar!   

 

4t curs    PàG. 13   La tribu  
dels Zippoli      

David Nel·lo (Barcelona, 1959)  
es va estrenar en el món de  
les lletres amb el llibre  
L’Albert i els menjabrossa,  
premi Vaixell de Vapor 1994.  
Des d’aleshores ha publicat més 
de trenta títols, molts dels quals 
s’adrecen al públic infantil i juvenil.  
Ha guanyat nombrosos premis 
literaris. A més d’escriure, també 
tradueix de l’anglès i de l’italià.

David Nel·lo

FÒrUm  
amb aUTORS

Ha desenvolupat gran part de la seva 
carrera professional com a periodista a 
la televisió. En la seva faceta literària ha 
publicat llibres infantils i juvenils. També 
ha dirigit diverses obres de teatre.

Elisenda roca

FÒrUm  
amb aUTORS

FÒrUm  
amb aUTORS

contacta amb la nostra xarxa comercial per  
consultar la disponibilitat i les condicions.



Au
to

rs

© mjvallejofotografia
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Joan Anton Català va néixer a Tarragona. És químic físic i màster en 
Astronomia i Astrofísica. Des que era petit el cel l’ha fascinat. Pensa que 
l’astronomia és una enorme font d’emocions i inspiració, i l’apassiona fer 
arribar aquests missatges a la gent. Està compromès amb la divulgació 
científica i col·labora habitualment amb escoles i altres centres formatius, 
mitjans de comunicació i observatoris astronòmics.

Joan a.  Català

FÒrUm  
amb aUTORS

5è curs    PàG. 14   projecte Galileu  

3r curs    PàG. 13    Els desastrosos  
encanteris de  
la bruixa Serafina

5è curs    PàG. 14    Heka. Un viatge màgic  
a Egipte 

6è curs    PàG. 14    Koknom. Una aventura  
en terres maies

6è curs    PàG. 14    raidho. Un viatge  
amb els víkings

 

 

6è curs    PàG. 14   La petita  
coral de la  
senyoreta  
Collignon       

Va néixer a Terrassa. Es va llicenciar  
en Art i Arqueologia i durant uns anys  
es va dedicar a la investigació històrica.  
Ha fet de professor i d’editor, i ha treballat 
en una productora de cinema a Los Angeles 
(Califòrnia). Ha publicat més d’una dotzena 
de llibres i novel·les, i una d’aquestes 
novel·les l’ha fet mereixedor del Premi  
del Ministeri de Cultura d’Espanya.

Lluís prats

FÒrUm  
amb aUTORS

Va ser escrivint obres de teatre 
com es va endinsar en el món 
de la literatura. Va publicar el seu 
primer llibre, Sol d’hivern, l’any 
1995, i iniciava així la seva tasca 
literària en el món de la literatura 
infantil i juvenil. Des d’aleshores 
no ha parat de publicar, des  
de llibres adreçats als més  
petits i relats per a adolescents 
fins a novel·les destinades  
al públic adult. Ha guanyat 
diversos premis literaris, entre  
els quals destaca el Premi  
Ramon Llull 2020.

Núria pradas

FÒrUm  
amb aUTORS

contacta amb la nostra xarxa comercial per  
consultar la disponibilitat i les condicions.
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Lectures Primària 
1r i 2n curs

En Jan pol té un cas
Marta Jarque
IL·LUSTRACIonS: Daniel Jiménez
CoL·LECCIó: Primers Lectors

Gènere 
Conte literari d’aventures, 
detectivesc i de misteri.
Valors 
Decisió, autonomia, superació  
de la por. 

Pàgines 48 pàg.
ISBN 978-84-8343-061-3

això no es diu!
Elisenda roca
IL·LUSTRACIonS: Cristina Losantos 
CoL·LECCIó: Primers Lectors 
Endavant!

Gènere 
Poesia.
Valors 
Superació,  
responsabilitat. 

Pàgines 48 pàg.
ISBN 978-84-8343-597-7

FÒrUm  
amb aUTORS

2a 
EDiCiÓ

No em dic Caputxeta!
teresa Blanch
IL·LUSTRACIonS: Mercè Canals
CoL·LECCIó: Primers Lectors

Gènere 
Conte literari d’humor.
Valors 
Família. 

Pàgines 48 pàg.
ISBN 978-84-934826-7-1

No hi vull anar!
Elisenda roca
IL·LUSTRACIonS: Cristina Losantos 
CoL·LECCIó: Primers Lectors. 
Endavant!

Gènere 
Poesia.
Valors 
Superació, família, 
responsabilitat. 

Pàgines 48 pàg.
ISBN 978-84-8343-567-0

FÒrUm  
amb aUTORS

4a 
EDiCiÓ

pors, manies i vergonyes
Lluís Farré
IL·LUSTRACIonS: Mercè Canals
CoL·LECCIó: Primers Lectors

Gènere 
Conte literari filosòfic.
Valors 
Superació, família, humanitat. 

Pàgines 48 pàg.
ISBN 978-84-8343-155-9

El tresor d’en Barbablava
Àngels Navarro
IL·LUSTRACIonS: Mariona Cabassa
CoL·LECCIó: Primers Lectors. 
Enigmes

Gènere 
Conte literari d’aventures.
Valors 
Superació, decisió, valentia, 
honradesa. 

Pàgines 48 pàg.
ISBN 978-84-8343-119-1

2a 
EDiCiÓ

alana i alada
Bel olid
IL·LUSTRACIonS: Mercè Canals
CoL·LECCIó: Primers Lectors

Gènere 
Conte literari.
Valors 
Llibertat individual, educació 
mediambiental. 

Pàgines 48 pàg.
ISBN 978-84-8343-542-7

En Jan pol fa de detectiu
Marta Jarque
IL·LUSTRACIonS: Daniel Jiménez
CoL·LECCIó: Primers Lectors

Gènere 
Conte literari d’aventures, 
detectivesc i de misteri.
Valors 
Decisió, autonomia,  
superació de la por. 

Pàgines 48 pàg.
ISBN 978-84-8343-007-1

3a 
EDiCiÓ
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Lectures Primària 
3r i 4t curs

Estel Fugaç
ursula Wölfel
IL·LUSTRACIonS: Regina Kehn
CoL·LECCIó: Joves Lectors

Gènere 
Novel·la d’aventures.
Valors  
Convivència, decisió, valentia.
Pàgines 104 pàg.
ISBN 978-84-8343-755-1 

No tinc por!
ramon Besora
IL·LUSTRACIonS: Àfrica Fanlo
CoL·LECCIó: Joves Lectors

Gènere 
Poesia.
Valors 
Poesia i llibertat.
Pàgines 80 pàg.
ISBN 978-84-8343-582-3

El misteri del paper 
de vàter volador
Anna cabeza
IL·LUSTRACIonS: Toni Batllori
CoL·LECCIó: Joves Lectors

Gènere 
Novel·la detectivesca, d’humor.
Valors 
Convivència, civisme, aventura.
Pàgines 104 pàg.
ISBN 978-84-8343-756-8

La tribu dels Zippoli
David Nel·lo
IL·LUSTRACIonS: Pere Ginard
CoL·LECCIó: Joves Lectors

Gènere 
Novel·la fantàstica.
Valors 
Superació, família, confiança, 
desenvolupament del sentit crític.
Pàgines 144 pàg.
ISBN 978-84-8343-502-1

El misteri de la tifa  
de gos abandonada
Anna cabeza
IL·LUSTRACIonS: Toni Batllori
CoL·LECCIó: Joves Lectors

Gènere 
Novel·la detectivesca, d’humor.
Valors 
Educació mediambiental,  
convivència, civisme, aventura.
Pàgines 88 pàg.
ISBN 978-84-8343-202-0

L’any del gat
Jaume copons
IL·LUSTRACIonS: Agustín Comotto
CoL·LECCIó: Joves Lectors

Gènere 
Novel·la realista.
Valors 
Superació, companyonia.
Pàgines 120 pàg.
ISBN 978-84-8343-543-4

El misteri  
dels llobarros
Anna cabeza
IL·LUSTRACIonS: Toni Batllori
CoL·LECCIó: Joves Lectors

Gènere 
Novel·la detectivesca  
i d’humor.
Valors 
Civisme, justícia, honradesa.
Pàgines 96 pàg.
ISBN 978-84-8343-501-4

Els desastrosos  
encanteris  
de la bruixa Serafina
Núria Pradas
IL·LUSTRACIonS: Jaume Gubianas
CoL·LECCIó: Joves Lectors

Gènere 
Relat breu fantàstic.
Valors 
Igualtat entre sexes.
Pàgines 80 pàg.
ISBN 978-84-8343-290-7

L’últim gat birmà
rosa Moya
IL·LUSTRACIonS: Luciano Lozano
CoL·LECCIó: Joves Lectors

Gènere 
Novel·la d’aventures  
i de misteri.
Valors 
Humanitat, justícia.

Pàgines 248 pàg.
ISBN 978-84-8343-409-3

La Bruna i el bloc B
Maria Enrich
IL·LUSTRACIonS: Mercè Canals
CoL·LECCIó: Joves Lectors

Gènere 
Conte literari d’aventures,  
fantàstic i d’humor.
Valors 
Família, convivència.

Pàgines 64 pàg.
ISBN 978-84-8343-040-8

FÒrUm  
amb aUTORS

FÒrUm  
amb aUTORS

FÒrUm  
amb aUTORS

FÒrUm  
amb aUTORS

FÒrUm  
amb aUTORS

FÒrUm  
amb aUTORS

FÒrUm  
amb aUTORS

FÒrUm  
amb aUTORS

4a 
EDiCiÓ

6a 
EDiCiÓ

2a 
EDiCiÓ

4a 
EDiCiÓ

2a 
EDiCiÓ

NOvETaT!

NOvETaT!
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massagran
Josep M. Folch i torres
IL·LuSTRACIoNS: Joan Junceda
CoL·LECCIó: Joves Lectors

Gènere 
Novel·la d’aventures.
Valors 
Llibertat, valentia, conservació 
del patrimoni. 

Pàgines 344 pàg.
ISBN 978-84-8343-544-1

Heka. Un viatge 
màgic a Egipte
Núria Pradas
CoL·LECCIó: Grans Lectors.  
Grans Viatges

Gènere 
Novel·la d’aventures, històrica  
i de viatges.
Valors 
Amistat, realització personal, 
valentia. 

projecte Galileu
Joan A. català
IL·LuSTRACIoNS: Luis Bustos 
CoL·LECCIó: Joves Lectors

Gènere 
Novel·la de ciència-ficció.
Valors 
Educació  
mediambiental. 

Pàgines 120 pàg.
ISBN 978-84-8343-099-6

Pàgines 264 pàg.
ISBN 978-84-8343-530-4

raidho.  
Un viatge  
amb els víkings
Núria Pradas
CoL·LECCIó: Grans Lectors.  
Grans Viatges

Gènere 
Novel·la d’aventures, històrica  
i de viatges.
Valors 
Amistat, decisió, tolerància, 
valentia. 

Pàgines 120 pàg.
ISBN 978-84-8343-139-9

Koknom.  
Una aventura  
en terres maies
Núria Pradas
CoL·LECCIó: Grandes Lectores. 
Grandes Viajes

Gènere 
Novel·la d’aventures, històrica  
i de viatges.
Valors 
Diversitat cultural, conservació 
del patrimoni cultural, 
desenvolupament del  
sentit crític. 

La petita coral de la 
senyoreta Collignon
Lluís Prats
CoL·LECCIó: Grans Lectors

Gènere 
Novel·la realista.
Valors 
Companyonia,  
cooperació,  
integració. 

Pàgines 120 pàg.
ISBN 978-84-8343-204-4

Pàgines 136 pàg.
ISBN 978-84-8343-203-7

Lectures Primària 
5è i 6è curs

La gran aventura
Jordi sierra i Fabra
IL·LUSTRACIonS: Josep Rodés
CoL·LECCIó: Joves Lectors

Gènere 
Novel·la d’aventures, fantàstica  
i sentimental.
Valors 
Superació, cooperació, 
conservació del patrimoni 
cultural. 

Pàgines 128 pàg.
ISBN 978-84-8343-021-7

El noi que nedava  
amb les piranyes
David Almond
IL·LUSTRACIonS: oliver Jeffers
CoL·LECCIó: Joves Lectors

Gènere 
Novel·la d’aventures i d’humor.
Valors 
Superació. 

Pàgines 232 pàg.
ISBN 978-84-8343-400-0

FÒrUm  
amb aUTORS

FÒrUm  
amb aUTORS

FÒrUm  
amb aUTORS

FÒrUm  
amb aUTORS

FÒrUm  
amb aUTORS

2a 
EDiCiÓ

6a 
EDiCiÓ

2a 
EDiCiÓ

3a 
EDiCiÓ

4a 
EDiCiÓ
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Bambú Lector 
forma lectors competents 

Registra’t i forma lectors competents a   
bambulector.cat

Amb l’objectiu de millorar els resultats de PISA i de formar lectors competents, 
Editorial Casals presenta lectures amb materials exclusius i eines úniques. 

Per mitjà d’una adequada selecció de textos continus i discontinus,  
s’analitzen els tres processos de comprensió lectora de PISA i es mostren els 

resultats obtinguts en cada un.

Gestió de lectures 
Disposes d’un espai personal a 

bambulector.cat des del qual podràs 
crear grups d’alumnes, gestionar les 

activitats i obtenir els resultats dels tests 
del teu alumnat.

Diagnosticar,  
millorar i avaluar l’alumnat 

T’oferim una sèrie d’eines per diagnosticar, millorar  
i avaluar el nivell de comprensió lectora del teu alumnat,  

a partir dels criteris de PISA.

DiaGNOSTiCar 
Comprova el nivell de 

comprensió lectora dels teus 
alumnes mitjançant un 

diagnòstic inicial. Cada 
activitat es relaciona amb un 

procés de comprensió 
lectora de PIsA.  

miLLOrar 
Guies de lectura i solucionaris 

Activitats multimèdia 
test autoavaluable  

de cada llibre 

avaLUar  
Proves formatives i finals  

autoavaluables 
test de velocitat lectora 

L’avaluació del curs i l’informe  
dels pares 

Quins materials i eines t’ofereix Bambú Lector?



 

bambulector.cat
agusandmonsters.com
combeleditorial.com/bitmax

atenció al client
Tel. 902 107 007 -932 449 550 
casals@editorialcasals.com
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