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Les contalles de Muniatto Olga Besolí i Ester Besolí
“Sóc Muniatto, m’agrada resoldre els problemes de manera 
divertida i imaginativa.” Així se’ns presenta aquest xiquet, qui 
viu un bon grapat d’aventures. Totes elles serveixen perquè 
els joves lectors, a partir de 3 anys, treballen la imaginació i 
el dret a la diferència. Una col·lecció de contes que es basa en 
l’autèntic pallasso Muniatto.

A partir de 3 anys • 24 pàg. • 5 € / unitat • 21 contes diferents 
(7 bilingües valencià/anglès).

PRIMERES LECTURES • DE 0 A 5 ANYS

CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

1. Els mitjons de Muniatto
978-84-96623-35-4

2. Muniatto i la mosca verda
978-84-96623-37-8

3. Muniatto fa surf
978-84-96623-38-5

4. La maleta de Muniatto
978-84-96623-50-7

5. Muniatto i la nena Elena
978-84-96623-51-4

6. Muniatto busca bolets
978-84-96623-47-7

7. Muniatto i els regals de 
Nadal
978-84-96623-48-4

8. El pallasso Muniatto
978-84-96623-81-1

9. El paraigua de Muniatto
978-84-96623-82-8

10. Muniatto practica esports
978-84-15221-03-6

11. Muniatto i la màquina del 
temps
978-84-96623-99-6

12. Muniatto i el jardí de la 
mare
978-84-15221-32-6

13. El Halloween de Muniatto
978-84-15221-33-3

14. Muniatto coneix Garbanso
978-84-15221-34-0

15. El sant Jordi de Muniatto
978-84-15221-86-9

16. Muniatto i la Nit de Sant 
Joan
978-84-15896-54-8

17. Muniatto va a la festa de 
la Sega
978-84-15896-58-6

18. El cagatió de Muniatto
978-84-16505-73-9

19. Muniatto i la cucafera
978-84-16505-74-6

20. Muniatto va a les Falles
978-84-16505-75-3

21. Muniatto celebra la Diada
978-84-17050-20-7

Les contalles d’Alba  
Katy Pallàs i Mara Cebrián
contes sobre famílies homoparentals

Col·lecció Teatre fàcil  
Joaquina Barba, Noèlia Conca i Irene Verdú
textos teatrals per a treballar a les aules

Alba és una xiqueta de 5 anys que li agrada jugar, aprendre, 
somiar, riure i gaudir de la vida amb els seus amics i la 
seua família. Les seues mares la cuiden i la guien perquè 
aconseguisca els seus somnis.

24 pàg. • 4 € / unitat • 4 contes diferents

JOCS, MANUALITATS I MOLT MÉS A 

WWW.LESCONTALLESDALBA.COM

1. L’Alba té
978-84-96623-79-8

2. L’Alba juga
978-84-96623-80-4

3. L’Alba aprén
978-84-15221-15-9

4. L’Alba somia
978-84-15221-22-7

Benvinguda la tardor
978-84-15221-52-4 · 24p · 2,98€

Diversos personatges interpreten 
l’arribada de l’estació de la 
tardor. Són el vent, les fulles i 
els arbres, els vellets asseguts als 
bancs, les oronetes o la pluja, 
entre molts d’altres. 

Àngel, l’amic imaginari
978-84-15221-53-1 · 24p · 2,98€

Tothom a classe ha format 
grups per a jugar. Uns juguen 
a a botar la corda, els d’allà 
a la gallineta cega… tothom, 
menys Pere, que no té amics. 



1r CICLE DE PRIMÀRIA · A partir de 6 anys • 
LA FERAM • EL DRAGÓN SÈRIE BLAVA

2n CICLE DE PRIMÀRIA · A partir de 8 anys • 
LA FERAM SÈRIE VERDA

CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

3r CICLE  DE PRIMÀRIA • A partir de 10 anys • ✒  COL·LECCIÓ LA FERAM • SÈRIE ROJA 

CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Versos de colors
Fina Girbés
Il·lustrat per Marc Bou 
978-84-15896-83-8 · 72p · 9,90€

T’has parat a mirar els colors 
que t’envolten? Qui no ha 
pintat alguna vegada el cel, el 
mar, els arbres...? En aquests 
versos cobren vida el marró 
del xocolate, els blaus del cel, 
el groc d’un ou caigut, els 
llavis rosats o els colors de les 
estacions. També hi descobriràs 
els seus missatges: el blanc de la 
pau o el verd de l’esperança.

#poesia  #imaginació  #colors

La dolçaina màgica
Joaquina Barba
978-84-15221-29-6 ·48p · 6€

Hipòlit viu a les muntanyes 
treballant de pastor. Mitjançant 
la lectura de les descripcions 
que fa dels camins i paisatges 
que s’hi va trobant, els lectors 
descobriran, a més d’una part 
de la geografia valenciana plena 
de màgia i fantasia, el secret que 
envolta la misteriosa dolçaina 
que des de l’inici de l’aventura 
escolta el jove Hipòlit.

#rondalla  #llegendes

Marc i el poder sobre  
el temps
Mercè Climent
978-84-15221-68-5 ·128p · 8€

Una vesprada de dissabte que 
Marc està jugant a futbol amb 
els amics es troba amb un vaga-
bund molt peculiar. Ell, que no 
creu en mags, fades ni donyets, 
es veu cercant el desig perfecte a 
canvi d’una bona acció. El desig 
escollit per aquest murer de 
vuit anyets serà tenir la capaci-
tat de parar el temps. 

#fantasia  #responsabilitat  

La brujita Amelú
Amparo Herrero Polo
978-84-16505-03-6 · 120p · 13€

En este libro encontramos una 
metodología enfocada no sólo a 
trabajar la comprensión lectora 
para que ésta sea eficaz, sino 
también a ayudar a mantener 
la atención sobre la lectura. 
Se utiliza como herramienta 
cuatro divertidos cuentos cuya 
protagonista es una brujita de 
su edad que va pasando por una 
serie de aventuras disparatadas.

#aprendizaje  #lecturafácil

A l’altra banda del foc
Laura Mur
978-84-15221-12-8 · 72p · 8€

A Martí li fan por els petards de 
Sant Joan i no s’atreveix a anar-
hi sol, així, el seu iaio Ramon 
decideix acompanyar-lo. Quan 
arriben a la plaça i encenen 
la foguera, Martí desapareix, 
i Ramon n’inicia la recerca 
ajudat per un personatge molt 
especial.

#aventures  #ciclefestiu

Aixa arriba a l’escola
Joaquina Barba
978-84-15221-31-9 · 88p · 8€

Els alumnes d’una tranquil·la 
escola s’assabenten que hi haurà 
entre ells una nova companya 
procedent del Magrib. Amb 
l’arribada d’Aixa a l’escola, tot 
canvia. Tant Anna, la mestra, 
com els seus alumnes trobaran 
el camí cap a un món més 
tolerant i més ric, gràcies a 
noves dreceres fetes d’emocions 
i sensacions.

#immigració  #tolerància

Proposta didàctica a 
onadaeducacio.com

Inclou proposta 
didàctica

Proposta didàctica a 
onadaeducacio.com



Entre els principals objectius fundacionals d’Onada 
Edicions destaquen la promoció de l’hàbit de la 
lectura en totes les edats i la transmissió de les 
noves creacions literàries dels autors i les autores 
del país. Amb la voluntat renovada d’aprofundir 
en aquests vessants del nostre compromís amb la 
cultura i el territori hem creat el projecte Onada 
Educació, un seguit de col·leccions dissenyades 
amb el desig de fomentar a les aules la passió 
pels llibres. En l’espai web onadaeducacio.com 
trobareu informació detallada sobre les obres del 
catàleg d’Onada Edicions adequades a cada nivell 
educatiu i edat lectora, així com el material didàctic 
complementari que ha elaborat el nostre equip 
pedagògic per facilitar la tasca docent de mestres i 
professorat.

Podeu consultar el catàleg general de l’editorial a 
la pàgina web d’Onada Edicions.

Ü   

onadaedicions

atencio@onadaeducacio.com
(Rosa M. Camps)

amb tu, fem educació

$Pl. Ajuntament, 3 •12580 BENICARLÓ • POBOx 390 ✆ (+34) 964 47 46 41

² 

@onadaeducacio

@onadaedicions

whatsapp 

onadaeducacio.com
onadaedicions.com 

(+34) 601 12 52 54 

w

á

µ

³

Onada 
Edicions 
col·labora 
amb Escola 
Valenciana i 
Maestrat Viu

3r CICLE  DE PRIMÀRIA • A partir de 10 anys • ✒  COL·LECCIÓ LA FERAM • SÈRIE ROJA 

CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Obre el teu cor
Judit Robert, Laura Vernet  
i Anscari Paredes
978-84-15896-89-0 ·112p · 10€

Obre el teu cor és un recull 
de nou contes i un poema, 
amanits amb un grapadet de 
haikus i regats amb proverbis 
del món. Acompanyats d’unes 
il·lustracions on tot té cabuda 
si tens bona imaginació i un xic 
de visió artística. 

#relats  #poesia  #valors

La rebel·lió  
dels plasticanimals
Jordi Colonques
978-84-15896-21-0 · 80p · 8€

No saps ben bé com ha passat, 
però ta casa s’ha convertit 
en un paratge ple de bèsties 
salvatges. Com t’ho faràs perquè 
tot torne a la normalitat? Tu 
ets el protagonista d’aquesta 
història, i hauràs de prendre les 
decisions correctes perquè la 
història tinga un bon final. 

#faunaurbana  #trialateuaaventura

Proposta didàctica a 
onadaeducacio.com

educacio.com


