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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada brillo.

REFERENCIA: S0159012

COLECCIÓN: Leo y veo

Una colección especialmente 
pensada para motivar a los más 
pequeños. Con letra grande y 
manuscrita para facilitar la lectura, 
y muchos pictogramas divertidos. 
¡Adivina su signifi cado o consúltalo 
en el diccionario que hay en el libro! 
En esta ocasión, los protagonistas 
son los dinosaurios. Descubre a los 
más increíbles y aprende un 
montón de cosas sobre ellos.

3,95 € (PVP)

LOS DINOSAURIOS

ISBN: 9788467781809

TAMAÑO: 21 x 24 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años
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SEPTIEMBRE

Abre este libro y 
monta los 4 puzles 
de 48 piezas que 
encontrarás en el 
interior. ¡Diviértete 
con los dinosaurios!

ENCUADERNACIÓN: Cartoné 
con cubierta plastifi cada brillo. 
Con 4 puzles de 48 piezas.

ISBN: 9788467776126

TAMAÑO: 33 x 24 cm

PÁGINAS: 10, de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S0421003

COLECCIÓN: Libro puzle

9,95 € (PVP)

DINOSAURIOS

Abre este libro y 
monta los 4 puzles 
de 48 piezas que 
encontrarás en el 
interior. ¡Diviértete 
con los unicornios!

ENCUADERNACIÓN: Cartoné 
con cubierta plastifi cada brillo. 
Con 4 puzles de 48 piezas.

ISBN: 9788467776133

TAMAÑO: 33 x 24 cm

PÁGINAS: 10, de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S0421004

COLECCIÓN: Libro puzle

9,95 € (PVP)

UNICORNIOS
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartulina 
plastifi cada mate.

REFERENCIA: S0784090

COLECCIÓN: El rincón del 
paladar

En este libro, el lector encontrará 
más de 30 recetas, sabrosas 
y sinceramente veganas, 
aprovechando el ingrediente 
favorito de los autores, el 
chocolate, que está presente 
en la mayoría de ellas. David 
Pallàs es maestro chocolatero y 
referente a nivel internacional en 
el mundo de la repostería; Carol 
Vegas es periodista, especializada 
en comunicación y fotografía 
gastronómica.

5,95 € (PVP)

PASTELERÍA VEGANA

ISBN: 9788467782820

TAMAÑO: 23 x 28,5 cm

PÁGINAS: 96

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos
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SEPTIEMBRE
COLECCIÓN:
Atlas ilustrado

TAMAÑO: 23 x 27 cm

PÁGINAS: 256

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo.

ISBN: 9788467776461

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

FERRARI
La historia de los Ferrari para 
carretera signifi ca el triunfo 
de la belleza y la perfección 
técnica. Desde el elegante 
biplaza 166 MM Barchetta de 
los primeros tiempos hasta el 
híbrido SF90, que incorpora las 
últimas tecnologías derivadas 
de la Fórmula 1, cada modelo 
Ferrari es una obra maestra 
de brillante técnica y diseño 
innovador.REFERENCIA: S0851251

COLECCIÓN:
Atlas ilustrado

TAMAÑO: 23 x 27 cm

PÁGINAS: 256

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo.

ISBN: 9788467776478

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

VOLKSWAGEN BEETLE
Inicialmente pensado como un 
coche pequeño al alcance de las 
masas, el Beetle de Volkswagen 
(Escarabajo en España) se 
acabó vendiendo por el mundo 
entero. En 1997, Volkswagen 
resucitó su inolvidable modelo 
en una versión modernizada 
bajo el nombre de New Beetle. 
Este libro ofrece un justo 
homenaje a este coche único 
y perdurable.

REFERENCIA: S0851252

COLECCIÓN:
Atlas ilustrado

TAMAÑO: 23 x 27 cm

PÁGINAS: 256

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo.

ISBN: 9788467776928

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

AUTOMÓVILES 
AMERICANOS
No hay otra nación en el mundo 
donde el automóvil haya llegado a 
formar parte de la vida cotidiana 
como ocurrió en los Estados 
Unidos en los años dorados de 
la automoción. En este libro, 
queremos captar el verdadero 
espíritu de aquellos tiempos, 
materializado en los diseños de 
los automóviles. En él se incluyen 
los modelos clásicos de renombre, 
marcas clásicas y extrañas rarezas: 
Airfl ow, Zephyr, Mercury, Corvette, 
Sting Ray, Mustang, Firebird...

REFERENCIA: S0851253

COLECCIÓN:
Atlas ilustrado

TAMAÑO: 23 x 27 cm

PÁGINAS: 256

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo.

ISBN: 9788467777215

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

VESPA
La Vespa es hoy un símbolo de 
estilo aclamado, equilibrado 
con la tradición. Desde el 
prototipo MP6 de 1945 hasta 
la revolución silenciosa de 
la Vespa Elettrica, este libro 
supone la presentación más 
completa de la Vespa, de la 
que se habla como no se 
había hecho hasta ahora.

REFERENCIA: S0851254

15,95 € (PVP)

15,95 € (PVP)

15,95 € (PVP)

15,95 € (PVP)



2021NOVEDADES

www.susaetacanalcomercial.com 6

SEPTIEMBRE

Mandalas llenos de brillo para 
colorear y dejarse llevar por 
la imaginación. Desarrolle su 
creatividad y consiga bellos 
diseños mientras se relaja y 
encuentra la tranquilidad 
y la calma interior.

COLECCIÓN: 
Mandalas brillantes

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada mate y 
estampación con purpurina.

ISBN: 9788467779264

TAMAÑO: 21 x 25,5 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: Para todos

REFERENCIA: S0925001 4,95 € (PVP)

MANDALAS 
BRILLANTES

Mandalas llenos de brillo para 
colorear y dejarse llevar por 
la imaginación. Desarrolle su 
creatividad y consiga bellos 
diseños mientras se relaja y 
encuentra la tranquilidad 
y la calma interior.

COLECCIÓN: 
Mandalas brillantes

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada mate y 
estampación con purpurina.

ISBN: 9788467779271

TAMAÑO: 21 x 25,5 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: Para todos

REFERENCIA: S0925002 4,95 € (PVP)

MANDALAS 
BRILLANTES



2021NOVEDADES

www.susaetacanalcomercial.com 7

SEPTIEMBRE

Este libro presenta los pilares 
básicos para iniciarse en el 
arte de la rotulación, dibujar 
letras y crear composiciones 
personales, de la manera 
más sencilla y 
accesible. Dibuja, 
practica y prende 
la mecha de la 
imaginación.

COLECCIÓN: 
Libro de lettering.  
Colorea, practica y 
crea

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo.

ISBN: 9788467783452

TAMAÑO: 19,5 x 27 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: Para todos

REFERENCIA: S0927001
4,95 € (PVP)

LIBRO DE LETTERING 
COLOREA, PRACTICA 
Y CREA

Este libro presenta los pilares 
básicos para iniciarse en el 
arte de la rotulación, dibujar 
letras y crear composiciones 
personales, de la manera más 
sencilla y accesible. Dibuja, 
practica y prende 
la mecha de la 
imaginación.

COLECCIÓN: 
Libro de lettering.  
Colorea, practica y 
crea

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo.

ISBN: 9788467783476

TAMAÑO: 19,5 x 27 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: Para todos

REFERENCIA: S0927002
4,95 € (PVP)

LIBRO DE LETTERING 
COLOREA, PRACTICA 
Y CREA



2021NOVEDADES

www.susaetacanalcomercial.com 8

SEPTIEMBRE

ENCUADERNACIÓN: Cartoné 
con cubierta plastifi cada brillo 
troquelada.

REFERENCIA: S0928999

COLECCIÓN: Mandalas. 
El arte de colorear

¿Necesitas un momento de 
calma a lo largo del día? 
Regálate este kit y te liberarás 
del estrés cotidiano. Contiene 
impresionantes y detalladas 
ilustraciones y 30 lápices de 
colores; solo necesitas un 
momento de tranquilidad... 
y dejarte llevar.

12,95 € (PVP)

MANDALAS
EL ARTE DE COLOREAR

ISBN: 9788467783827

TAMAÑO: 36 x 23,7 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartón 
plastifi cado brillo.

REFERENCIA: S3415004

COLECCIÓN: 10 sonidos

Con 10 sonidos del espacio 
y pestañas de cartón fáciles 
de usar, este libro es la 
manera perfecta de descubrir 
los misterios del espacio 
exterior.

12,95 € (PVP)

EL ESPACIO

ISBN: 9788467777758

TAMAÑO: 29 x 27 cm

PÁGINAS: 12, de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años
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SEPTIEMBRE
COLECCIÓN:
Pego y coloreo 
animales
TAMAÑO: 21 x 29 cm
PÁGINAS: 12 + 
pegatinas
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada. 
Con ojos móviles.
ISBN: 9788467767308
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 4 años

ZORRO
Pon a prueba tus dotes 
de artista y colorea los 
dibujos de animales de este 
simpático libro; puedes 
elegir tú los colores o seguir 
los modelos de las pegatinas 
que encontrarás en el 
interior.

REFERENCIA: S3417001

COLECCIÓN:
Pego y coloreo 
animales
TAMAÑO: 21 x 29 cm
PÁGINAS: 12 + 
pegatinas
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada. 
Con ojos móviles.
ISBN: 9788467778151
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 4 años

OSO
Pon a prueba tus dotes 
de artista y colorea los 
dibujos de animales de este 
simpático libro; puedes 
elegir tú los colores o 
seguir los modelos de las 
pegatinas que encontrarás 
en el interior.

REFERENCIA: S3417002

COLECCIÓN:
Pego y coloreo 
animales
TAMAÑO: 21 x 29 cm
PÁGINAS: 12 + 
pegatinas
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada. 
Con ojos móviles.
ISBN: 9788467778168
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 4 años

GATO
Pon a prueba tus dotes 
de artista y colorea los 
dibujos de animales de este 
simpático libro; puedes 
elegir tú los colores o seguir 
los modelos de las pegatinas 
que encontrarás en el 
interior.

REFERENCIA: S3417003

COLECCIÓN:
Pego y coloreo 
animales
TAMAÑO: 21 x 29 cm
PÁGINAS: 12 + 
pegatinas
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada. 
Con ojos móviles.
ISBN: 9788467778175
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 4 años

PERRO
Pon a prueba tus dotes 
de artista y colorea los 
dibujos de animales de este 
simpático libro; puedes 
elegir tú los colores o 
seguir los modelos de las 
pegatinas que encontrarás 
en el interior.

REFERENCIA: S3417004

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)
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SEPTIEMBRE

Aprende tus primeras 
palabras en inglés 
con estas tarjetas 
especialmente 
pensadas para los 
niños más pequeños. 
¡Aprender inglés 
es ivertido!

COLECCIÓN: 
Fichas educativas

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón plastifi cada brillo 
troquelada.

ISBN: 9788467777680

TAMAÑO: 15,2 x 19,3 cm

PÁGINAS: 30

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S3437003 4,95 € (PVP)

PRIMERAS PALABRAS 
EN INGLÉS

Aprende las formas y 
los colores en inglés 
con estas tarjetas 
especialmente 
pensadas para los 
niños más pequeños. 
¡Aprender inglés es 
divertido!

COLECCIÓN: 
Fichas educativas

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón plastifi cada brillo 
troquelada.

ISBN: 9788467777697

TAMAÑO: 15,2 x 19,3 cm

PÁGINAS: 30

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S3437004 4,95 € (PVP)

LAS FORMAS Y LOS 
COLORES EN INGLÉS
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada y estampación en plata.

REFERENCIA: S3467005

COLECCIÓN: Colores y 
pegatinas

Busca tus pinturas o 
rotuladores favoritos porque 
vas a viajar al espacio para 
colorearlo como más te 
guste. Utiliza las pegatinas 
que encontrarás al principio 
del libro y ¡diviértete 
coloreando!

2,45 € (PVP)

EL ESPACIO

ISBN: 9788467781496
TAMAÑO: 21 x 27,5 cm

PÁGINAS: 64 + 1 con pegatinas

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años
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SEPTIEMBRE
¡Atención, niños! ¡Vamos 
a coger el autobús! 
Leeremos lo que hacen el 
conductor y los pasajeros 
y además jugaremos 
con ellos, porque este 
libro de gomaespuma... 
¡tiene ruedas! Y si damos 
marcha atrás, el autobús 
incluso rodará solo al 
soltarlo. Un divertido 
libro-juguete ideal para 
los más pequeños de la 
casa.

COLECCIÓN: 
2 en 1: ¡Lee y juega!

ENCUADERNACIÓN: 
Gomaespuma con 
cubierta de cartulina 
plastifi cada brillo. 
Con ruedas.

ISBN: 9788467779783

TAMAÑO: 17 x 13 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 2 añosREFERENCIA: S5139001

9,95 € (PVP)

EL AUTOBÚS

¡Viajeros al treeen! 
¿Queréis venir de viaje? 
Leeremos lo que hacen 
el maquinista y los 
pasajeros y además 
jugaremos con ellos, 
porque este libro de 
gomaespuma... ¡tiene 
ruedas! Y si damos 
marcha atrás, el tren 
incluso andará solo al 
soltarlo. Un divertido 
libro-juguete ideal para 
los niños más pequeños 
de la casa.

COLECCIÓN: 
2 en 1: ¡Lee y juega!

ENCUADERNACIÓN: 
Gomaespuma con 
cubierta de cartulina 
plastifi cada brillo. 
Con ruedas.

ISBN: 9788467779790

TAMAÑO: 17 x 13 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 2 añosREFERENCIA: S5139002

9,95 € (PVP)

UN VIAJE EN TREN

¡Hola, niños! Soy Pulpi, 
el bombero. ¿Queréis 
acompañarme? Leeremos 
mis pequeñas aventuras 
y además jugaremos con 
mi camión de bomberos, 
porque este libro de 
gomaespuma... ¡tiene 
ruedas! Y si damos 
marcha atrás, el camión 
incluso rodará solo al 
soltarlo. Un divertido 
libro-juguete ideal para 
los más pequeños de la 
casa.

COLECCIÓN: 
2 en 1: ¡Lee y juega!

ENCUADERNACIÓN: 
Gomaespuma con 
cubierta de cartulina 
plastifi cada brillo. 
Con ruedas.

ISBN: 9788467779806

TAMAÑO: 17 x 13 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 2 añosREFERENCIA: S5139003

9,95 € (PVP)

PULPI 
EL BOMBERO
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SEPTIEMBRE

Sirenas, duendes, hadas 
del bosque... Vive un 
mundo de leyenda con 
este libro de colorear 
que te sorprenderá 
por su brillo: contiene 
ilustraciones decoradas 
con purpurina blanca 
que le dará a tus 
creaciones un aspecto 
mágico. 

COLECCIÓN: 
Láminas de purpurina

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada mate y 
estampación con purpurina.

ISBN: 9788467778908

TAMAÑO: 21 x 25,8 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: Para todos

REFERENCIA: S6066003 5,95 € (PVP)

SERES MÍTICOS

En las sombras de la 
noche se mueven los 
animales que mejor se 
esconden... Entra en la 
oscuridad más salvaje 
con este libro de colorear 
que te sorprenderá 
por su brillo: contiene 
ilustraciones decoradas 
con purpurina blanca que 
le dará a tus creaciones 
un aspecto mágico.

COLECCIÓN: 
Láminas de purpurina

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada mate y 
estampación con purpurina.

ISBN: 9788467778915

TAMAÑO: 21 x 25,8 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: Para todos

REFERENCIA: S6066004 5,95 € (PVP)

CAZADORES 
NOCTURNOS
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SEPTIEMBRE

Colorea los 
diseños y patrones 
geométricos de este 
libro en el que los 
animales son los 
protagonistas.

COLECCIÓN: 
Colorea mandalas

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467783605

TAMAÑO: 
19,7 X 19,4 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años
REFERENCIA: S6075001 2,95 € (PVP)

ANIMALES

Colorea los 
originales diseños 
y patrones 
geométricos de 
fl ores y mariposas 
que encontrarás en 
este libro.

COLECCIÓN: 
Colorea mandalas

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467783612

TAMAÑO: 
19,7 X 19,4 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años

REFERENCIA: S6075002 2,95 € (PVP)

FLORES 
Y MARIPOSAS

Recrea el mundo de 
la caballería con los 
diseños y patrones 
geométricos de este 
original libro para 
colorear.

COLECCIÓN: 
Colorea mandalas

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467783629

TAMAÑO: 
19,7 X 19,4 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años
REFERENCIA: S6075003 2,95 € (PVP)

CABALLEROS
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SEPTIEMBRE

Colorea los 
diseños y patrones 
geométricos de este 
libro en el que las 
princesas son, como 
en los cuentos, 
las mayores 
protagonistas.

COLECCIÓN: 
Colorea mandalas

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467783636

TAMAÑO: 
19,7 X 19,4 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años
REFERENCIA: S6075004 2,95 € (PVP)

PRINCESAS

Deja volar tu 
imaginación 
coloreando los 
preciosos mandalas 
de este libro. Cuando 
termines, puedes 
llenar tu casa de 
color y fantasía, ¡y 
hasta el árbol de 
Navidad!

COLECCIÓN: 
Colorea mandalas

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467783643

TAMAÑO: 
19,7 X 19,4 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años
REFERENCIA: S6075005 2,95 € (PVP)

COLOREA 
MANDALAS

Deja volar 
tu imaginación 
coloreando los 
preciosos mandalas 
de este libro. Cuando 
termines, puedes 
llenar tu casa de 
color y fantasía, ¡y 
hasta el árbol de 
Navidad!

COLECCIÓN: 
Colorea mandalas

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467783650

TAMAÑO: 
19,7 X 19,4 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años
REFERENCIA: S6075006 2,95 € (PVP)

COLOREA 
MANDALAS
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada brillo.

REFERENCIA: T0382004

COLECCIÓN: Modelos para 
armar

Colón, conocedor de la ciencia de 
su época, se valió de instrumentos 
imprescindibles para acometer la 
empresa que le llevó a descubrir 
América, como el nocturlabio o la 
corredera. Además, dispuso de las 
naves más avanzadas de su tiempo: 
la carraca (la Santa María) y la 
carabela (la Pinta), cuyos modelos 
incluye este libro junto a cinco 
instrumentos de navegación.

EL PRIMER VIAJE DE COLÓN.
NAVES E INSTRUMENTOS

ISBN: 9788499284996

TAMAÑO: 27 x 27 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: Para todos

19,95 € (PVP)
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SEPTEMBER
Our history has been linked with 
that of animals since the very 
beginning of human life on Earth. 
This bond has grown stronger and 
stronger over the centuries, and 
some creatures have become real 
animal celebrities. In this book 
you’ll read the true stories of 
these animals, and 
many others. At the 
very end, you’ll fi nd 
a section dedicated 
to animals that 
never existed, but 
that are still part of 
our mythology and 
culture.

COLLECTION: 
Changing the World

BINDING: 
Board with matt and gloss 
laminated cover.

ISBN: 9788467781991

SIZE: 17,6 x 23,7 cm

PAGES: 128

LANGUAGE: English

AGE: + 8 years

REFERENCIA: S7520001
9,95 € (PVP)

TINY LITTLE STORIES 
OF ANIMALS THAT 
MADE IT TO STARDOM

Once upon a time, humans 
and magical creatures all lived 
together in peace. Unicorns acted 
as kings' advisers and children 
were friends with dragons. But it 
all changed when humans started 
to pay real fortunes to get hold 
of those magical 
creatures, and some 
even risked their lives 
to capture one. This 
book is a collection 
of old tales with very 
special protagonists: 
unicorns.

COLLECTION: 
Changing the World

BINDING: 
Cardboard with 
matt and gloss laminated cover, 
and silver stamping.

ISBN: 9788467780567

SIZE: 17,6 x 23,7 cm

PAGES: 128

LANGUAGE: English

AGE: + 9 years

REFERENCIA: S7520002 9,95 € (PVP)

MAGIC STORIES 
OF UNICORNS
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SEPTEMBER

Do you like unicorns? 
With this book, you 
can enjoy reading and 
have the best time 
with them by placing 
the stickers in 
the appropriate 
place.

COLLECTION: 
My fi rst sticker 
book

BINDING: 
Glossy laminated cardboard.

ISBN: 9788467782868

SIZE: 23 x 30 cm

PAGES: 8 + 2 with stickers

LANGUAGE: English

AGE: + 5 years

REFERENCIA: S7539001 1,95 € (PVP)

UNICORNS

Do you like dinosaurs? 
With this book, you 
can enjoy reading and 
have the best time 
with them by placing 
the stickers in 
the appropriate 
place.

COLLECTION: 
My fi rst sticker 
book

BINDING: 
Glossy laminated cardboard.

ISBN: 9788467782875

SIZE: 23 x 30 cm

PAGES: 8 + 2 with stickers

LANGUAGE: English

AGE: + 5 years

REFERENCIA: S7539002 1,95 € (PVP)

DINOSAURS
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SETEMBRENOVETATS CATALÀ

Obre aquest llibre i 
munta els 4 puzles de 
48 peces que trobaràs 
a l'interior. Diverteix-te 
amb els dinosaures!

ISBN: 9788467777543

GRANDÀRIA: 33,6 x 24 cm

PÀGINES: 10 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

REFERÈNCIA: S1384003

COL.LECCIÓ: Llibre puzle

ENQUADERNACIÓ: Cartoné 
de coberta plastifi cada mat y 
brillant encunyada. Amb 
4 puzles de 48 peces.

9,95 € (PVP)

DINOSAURES

Obre aquest llibre i 
munta els 4 puzles de 
48 peces que trobaràs 
a l'interior. Diverteix-te 
amb els unicorns!

ISBN: 9788467777550

GRANDÀRIA: 33,6 x 24 cm

PÀGINES: 10 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

REFERÈNCIA: S1384004

COL.LECCIÓ: Llibre puzle

ENQUADERNACIÓ: Cartoné 
de coberta plastifi cada mat y 
brillant encunyada. Amb 
4 puzles de 48 peces.

9,95 € (PVP)

UNICORNS
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Entre les antigues 
llegendes catalanes 
n'hi ha algunes sobre 
les fades més màgiques 
i fantàstiques. Els 
Pirineus són plens de 
secrets preciosos... 
Obre les pàgines 
d'aquest llibre i 
descobreix-los!

ISBN: 9788467777444

GRANDÀRIA: 21,5 x 27 cm

PÀGINES: 24 + adhesius

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

REFERÈNCIA: S8067001
4,95 € (PVP)

FADES DELS PIRINEUS

Entre les antigues 
llegendes catalanes 
n'hi ha algunes sobre 
les fades més màgiques 
i fantàstiques. Els 
Pirineus són plens de 
secrets preciosos... 
Obre les pàgines 
d'aquest llibre i 
descobreix-los!

ISBN: 9788467777451

GRANDÀRIA: 21,5 x 27 cm

PÀGINES: 24 + adhesius

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

REFERÈNCIA: S8067002
4,95 € (PVP)

FADES DE LES NEUS

COL.LECCIÓ: 
Fades catalanes

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada brillant.

COL.LECCIÓ: 
Fades catalanes

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada brillant.
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SETEMBRE

REFERÈNCIA: S8090999

ENQUADERNACIÓ: Cartolina 
plastifi cada brillant 
encunyada.

Descobreix la llegenda 
del drac de Banyoles a 
través d'aquest entretingut 
llibre que conté un munt 
d'adhesius perquè completis 
les boniques il·lustracions 
de la història.

3,95 € (PVP)

EL DRAC DE SANT JORDI 
AMB ADHESIUS

ISBN: 9788467774092

GRANDÀRIA: 30 x 21,5 cm

PÀGINES: 16 + 2 amb adhesius

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

NOVETATS CATALÀ
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COL.LECCIÓ:
Adhesius viatgers
GRANDÀRIA: 21 x 29 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat encunyada i 
estampació amb 
purpurina.
PÀGINES: 8 + adhesius
ISBN: 9788467775365
IDIOMA: Català
EDAT: + 3 anys

LA BOSSA 
Completa les escenes 
amb els adhesius 
brillants i diverteix-te. 
Pots portar-te els teus 
llibres a on vulguis.

REFERÈNCIA: S8099001

COL.LECCIÓ:
Adhesius viatgers
GRANDÀRIA: 21 x 29 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat encunyada i 
estampació amb 
purpurina.
PÀGINES: 8 + adhesius
ISBN: 9788467779127
IDIOMA: Català
EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S8099002

COL.LECCIÓ:
Adhesius viatgeres
GRANDÀRIA: 21 x 29 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat encunyada i 
estampació amb 
purpurina.
PÀGINES: 8 + adhesius
ISBN: 9788467779134
IDIOMA: Català
EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S8099003

COL.LECCIÓ:
Adhesius viatgeres
GRANDÀRIA: 21 x 29 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat encunyada i 
estampació amb 
purpurina.
PÀGINES: 8 + adhesius
ISBN: 9788467779141
IDIOMA: Català
EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S8099004

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2021NOVETATS CATALÀ SETEMBRE

LA MALETA
Completa les escenes 
amb els adhesius 
brillants i diverteix-te. 
Pots portar-te els teus 
llibres a on vulguis.

LA BOSSA 
Completa les escenes 
amb els adhesius 
brillants i diverteix-te. 
Pots portar-te els teus 
llibres a on vulguis.

LA MALETA
Completa les escenes 
amb els adhesius 
brillants i diverteix-te. 
Pots portar-te els teus 
llibres a on vulguis.
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SETEMBRE
ENQUADERNACIÓ: Cartoné de 
coberta plastifi cada mat, embuatada i 
estampació amb purpurina.

REFERÈNCIA: S8101999

No has d'esperar a dormir per 
començar a somiar. Obre aquest 
llibre i entra en un món màgic; 
t'esperen històries meravelloses 
com La campaneta de plata, 
Serafi na no creia en bruixes, El nan 
Barabay, i moltes més, totes elles 
acompanyades de belles il·lustracions 
i textos escrits en lletra manuscrita 
per ajudar els primers lectors.

12,95 € (PVP)

CONTES PER A SOMNIAR

ISBN: 9788467775341

GRANDÀRIA: 20,5 x 26 cm

PÀGINES: 240

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

NOVETATS CATALÀ
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SETEMBRE
ENQUADERNACIÓ: Cartoné de 
coberta plastifi cada mat, embuatada i 
estampació amb purpurina.

REFERÈNCIA: S8102999

Els nens adoren els contes, i qui 
millor que l'àvia per contar. Històries 
fantàstiques o quotidianes, de sempre 
o d'avui mateix. L'aneguet lleig, 
Aventures de Patufet, La gallina 
Picoreta, Els músics viatgers i moltes 
altres amb què gaudiran els nens 
mentre escolten la seva àvia o les 
llegeixen ells mateixos, gràcies a la 
lletra manuscrita que ajudarà els 
primers lectors.

12,95 € (PVP)

ELS CONTES DE L'ÀVIA

ISBN: 9788467775358

GRANDÀRIA: 20 x 26 cm

PÀGINES: 240

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

NOVETATS CATALÀ
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COL.LECCIÓ:
Coloraines
GRANDÀRIA: 
19,5 x 27 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant i encunyada 
en forma de nansa.
PÀGINES: 12
ISBN: 9788467775396
IDIOMA: Català
EDAT: + 2 anys

Pinta al teu gust o 
seguint els models, i 
aprèn moltes paraules 
noves amb aquesta 
divertida col·lecció.

REFERÈNCIA: S8105001

COL.LECCIÓ:
Coloraines
GRANDÀRIA: 
19,5 x 27 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant i encunyada 
en forma de nansa.
PÀGINES: 12
ISBN: 9788467779004
IDIOMA: Català
EDAT: + 2 anysREFERÈNCIA: S8105002

COL.LECCIÓ:
Coloraines
GRANDÀRIA: 
19,5 x 27 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant i encunyada 
en forma de nansa.
PÀGINES: 12
ISBN: 9788467779011
IDIOMA: Català
EDAT: + 2 anysREFERÈNCIA: S8105003

COL.LECCIÓ:
Coloraines
GRANDÀRIA: 
19,5 x 27 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant i encunyada 
en forma de nansa.
PÀGINES: 12
ISBN: 9788467779028
IDIOMA: Català
EDAT: + 2 anys

REFERÈNCIA: S8105004

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

2021NOVETATS CATALÀ SETEMBRE

Pinta al teu gust o 
seguint els models, i 
aprèn moltes paraules 
noves amb aquesta 
divertida col·lecció.

Pinta al teu gust o 
seguint els models, i 
aprèn moltes paraules 
noves amb aquesta 
divertida col·lecció.

Pinta al teu gust o 
seguint els models, i 
aprèn moltes paraules 
noves amb aquesta 
divertida col·lecció.
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SETEMBRE
ENQUADERNACIÓ: Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant encunyada, i estampació 
amb purpurina. Amb marioneta.

REFERÈNCIA: S8111999

Per a fer màgia, en Cir, el petit 
unicorn, ha de pronunciar bé les 
paraules màgiques; com que li 
costa una mica, està practicant 
alguns embarbussaments amb la 
seva amiga, la Cisa. Ets capaç 
de dir-los tu? Posa la mà en el 
titella de l’unicorn i passa-t’ho 
molt bé intentant dir bé els 
embarbussaments mentre mous 
la seva boca. 

12,95 € (PVP)

L'UNICORN MÀGIC

ISBN: 9788467776980

GRANDÀRIA: 26 x 26 cm

PÀGINES: 10, de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

NOVETATS CATALÀ
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Atenció, nens i nenes! 
Ara agafarem l’autobús! 
Llegirem què fan el 
conductor i els passatgers 
i també jugarem amb 
ells, perquè aquest llibre 
de goma escuma... té 
rodes! I si fem marxa 
enrere, l’autobús fi ns 
i tot rodarà sol quan 
el deixem anar. És un 
divertit llibre-joguina, 
ideal per als més petits 
de la casa!

COL.LECCIÓ: 
2 en 1: Llegeix i juga!

ENQUADERNACIÓ:
Goma EVA amb 
coberta de cartolina 
plastifi cada. Amb 
rodes.

ISBN: 9788467779813

GRANDÀRIA: 17 x 13 cm

PÁGINES: 8

IDIOMA: Català

EDAT: + 2 anys
REFERÈNCIA: S8119001

9,95 € (PVP)

L'AUTOBÚS

Passatgers al tren! 
Voleu venir de viatge? 
Llegirem què fan 
el maquinista i els 
passatgers i també 
jugarem amb ells, 
perquè aquest llibre 
de goma escuma... té 
rodes! I si fem marxa 
enrere, el tren fi ns i 
tot rodarà sol quan 
el deixem anar. És un 
divertit llibre-joguina, 
ideal per als més petits 
de la casa!

COL.LECCIÓ: 
2 en 1: Llegeix i juga!

ENQUADERNACIÓ:
Goma EVA amb 
coberta de cartolina 
plastifi cada. Amb 
rodes.

ISBN: 9788467779820

GRANDÀRIA: 17 x 13 cm

PÁGINES: 8

IDIOMA: Català

EDAT: + 2 anysREFERÈNCIA: S8119002

9,95 € (PVP)

 
UN VIATGE 
EN TREN

Hola, nens i nenes! Soc 
en Popi, el bomber. 
Voleu acompanyar-me 
avui? Llegirem les meves 
petites aventures i 
també jugarem amb el 
meu camió de bombers, 
perquè aquest llibre 
de goma escuma... té 
rodes! I si fem marxa 
enrere, el camió fi ns 
i tot rodarà sol quan 
el deixem anar. És un 
divertit llibre-joguina, 
ideal per als més petits 
de la casa!

COL.LECCIÓ: 
2 en 1: Llegeix i juga!

ENQUADERNACIÓ:
Goma EVA amb 
coberta de cartolina 
plastifi cada. Amb 
rodes.

ISBN: 9788467779837

GRANDÀRIA: 17 x 13 cm

PÁGINES: 8

IDIOMA: Català

EDAT: + 2 anysREFERÈNCIA: S8119003

9,95 € (PVP)

EN POPI, 
EL BOMBER

2021SETEMBRENOVETATS CATALÀ
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COL.LECCIÓ:
El meu primer llibre 
d'adhesius

GRANDÀRIA: 23 x 30 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant.

PÀGINES: 8 + 2 amb 
adhesius

ISBN: 9788467780925

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

UNICORNS
T'agraden els unicorns? 
Amb aquest llibre, podràs 
gaudir de la lectura i 
passar-t'ho d'allò més 
bé amb ells col·locant 
els adhesius en el lloc 
corresponent.

REFERÈNCIA: S8121001

COL.LECCIÓ:
El meu primer llibre 
d'adhesius

GRANDÀRIA: 23 x 30 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant.

PÀGINES: 8 + 2 amb 
adhesius

ISBN: 9788467780932

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anysREFERÈNCIA: S8121002

COL.LECCIÓ:
El meu primer llibre 
d'adhesius

GRANDÀRIA: 23 x 30 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant.

PÀGINES: 8 + 2 amb 
adhesius

ISBN: 9788467780949

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys
REFERÈNCIA: S8121003

COL.LECCIÓ:
El meu primer llibre 
d'adhesius

GRANDÀRIA: 23 x 30 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant.

PÀGINES: 8 + 2 amb 
adhesius

ISBN: 9788467780956

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anysREFERÈNCIA: S8121004

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

2021NOVETATS CATALÀ SETEMBRE

DINOSAURES
T'agraden els dinosaures? 
Amb aquest llibre, podràs 
gaudir de la lectura i 
passar-t'ho d'allò més 
bé amb ells col·locant 
els adhesius en el lloc 
corresponent.

FLAMENCS
T'agraden els fl amencs? 
Amb aquest llibre, podràs 
gaudir de la lectura i 
passar-t'ho d'allò més 
bé amb ells col·locant 
els adhesius en el lloc 
corresponent.

LLAMES
T'agraden les fl ames? 
Amb aquest llibre, podràs 
gaudir de la lectura i 
passar-t'ho d'allò més 
bé amb elles col·locant 
els adhesius en el lloc 
corresponent.
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Ja veuràs com et 
diverteixes pintant les 
escenes de la granja amb 
aquest llibre tan original. 
Només necessites aigua 
i un pinzell, i els colors 
aniran apareixent per si 
sols.

ISBN: 9788467780765

GRANDÀRIA: 19,5 x 25 cm

PÀGINES: 24

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

REFERÈNCIA: S8122001

1,95 € (PVP)

LA MASIA

Ja veuràs com et 
diverteixes pintant les 
escenes dels teus animals 
preferits amb aquest 
llibre tan original. Només 
necessites aigua i un 
pinzell, i els colors aniran 
apareixent per si sols.

ISBN: 9788467780772

GRANDÀRIA: 19,5 x 25 cm

PÀGINES: 24

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

REFERÈNCIA: S8122002

1,95 € (PVP)

ELS ANIMALS

COL.LECCIÓ: 
Colors màgics amb aigua

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada brillant.

COL.LECCIÓ: 
Colors màgics amb aigua

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada brillant.
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Cerca els teus pintures o 
retoladors favorits perquè 
tens un munt de dinosaures 
per pintar com més t'agradi. 
Utilitza els adhesius que 
trobaràs a el principi de 
el llibre i 
diverteix-te 
acolorint!

ISBN: 9788467781366

GRANDÀRIA: 21 x 27,5 cm

PÀGINES: 64 + 1 amb 
adhesius

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S8124001

2,45 € (PVP)

DINOSAURES

Cerca els teus pintures o 
retoladors favorits perquè 
tens un munt d'unicorns per 
acolorir com més t'agradi. 
Utilitza els adhesius que 
trobaràs a el principi de 
el llibre i 
diverteix-te 
acolorint!

ISBN: 9788467781373

GRANDÀRIA: 21 x 27,5 cm

PÀGINES: 64 + 1 amb 
adhesius

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S8124002

2,45 € (PVP)

UNICORNS

COL.LECCIÓ: 
Colors i 
adhesius

ENQUADERNACIÓ: Cartolina 
plastifi cada brillant encunyada.

COL.LECCIÓ: 
Colors i 
adhesius

ENQUADERNACIÓ: Cartolina 
plastifi cada brillant encunyada.
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COL.LECCIÓ:
Maternal
GRANDÀRIA: 
19,5 x 27 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat i estampació amb 
purpurina.
PÀGINES: 8 + 2 amb 
adhesius
ISBN: 9788467782202
IDIOMA: Català
EDAT: + 3 anys

ELS COLORS
Aquest llibre està pensat 
perquè els infants 
aprenguin a reconèixer els 
colors de manera didàctica 
i divertida. Conté grans 
il·lustracions a tot color, 
paraules senzilles en 
lletra majúscula i adhesius 
per a completar les 
il·lustracions.

REFERÈNCIA: S8126001

COL.LECCIÓ:
Maternal
GRANDÀRIA: 
19,5 x 27 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat i estampació amb 
purpurina.
PÀGINES: 8 + 2 amb 
adhesius
ISBN: 9788467782219
IDIOMA: Català
EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S8126002

COL.LECCIÓ:
Maternal
GRANDÀRIA: 
19,5 x 27 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat i estampació amb 
purpurina.
PÀGINES: 8 + 2 amb 
adhesius
ISBN: 9788467782226
IDIOMA: Català
EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S8126003

COL.LECCIÓ:
Maternal 
GRANDÀRIA: 
19,5 x 27 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat i estampació amb 
purpurina.
PÀGINES: 8 + 2 amb 
adhesius
ISBN: 9788467782233
IDIOMA: Català
EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S8126004

2,45 € (PVP)

2,45 € (PVP)

2,45 € (PVP)

2,45 € (PVP)

2021NOVETATS CATALÀ SETEMBRE

LES FORMES
Aquest llibre està pensat 
perquè els infants 
aprenguin a reconèixer 
les formes de manera 
didàctica i divertida. 
Conté grans il·lustracions a 
tot color, paraules senzilles 
en lletra majúscula i 
adhesius per a completar 
les il·lustracions.

ELS NÚMEROS
Aquest llibre està pensat 
perquè els infants 
aprenguin a reconèixer 
els números de manera 
didàctica i divertida. 
Conté grans il·lustracions a 
tot color, paraules senzilles 
en lletra majúscula i 
adhesius per a completar 
les il·lustracions.

ELS CONTRARIS
Aquest llibre està pensat 
perquè els infants 
aprenguin a reconèixer 
els contraris de manera 
didàctica i divertida. Conté 
grans il·lustracions a tot 
color, paraules senzilles en 
lletra majúscula i adhesius 
per a completar les 
il·lustracions.



2021

www.susaetacanalcomercial.com 33

SETEMBRENOVETATS CATALÀ

Aprèn les lletres de 
l'abecedari en anglès 
amb aquestes targetes. 
Són tan pràctiques 
que converteixen 
l'aprenentatge en una 
cosa molt divertida.

ISBN: 9788467777703

GRANDÀRIA: 15,2 x 19,3 cm

PÀGINES: 30

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S9612001

4,95 € (PVP)

LES LLETRES 
EN ANGLÈS

Aprèn els números 
en anglès amb 
aquestes targetes. 
Són tan pràctiques 
que converteixen 
l'aprenentatge en una 
cosa molt divertida.

ISBN: 9788467777710

GRANDÀRIA: 15,2 x 19,3 cm

PÀGINES: 30

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S9612002

4,95 € (PVP)

ELS NÚMEROS 
EN ANGLÈS

COL.LECCIÓ: 
Fitxes educatives

ENQUADERNACIÓ: 
Caixa de cartró 
plastifi cada i 
encunyada que 
conté 30 fi txes de cartolina 
i un retolador esborrable.

COL.LECCIÓ: 
Fitxes educatives

ENQUADERNACIÓ: 
Caixa de cartró 
plastifi cada i 
encunyada que 
conté 30 fi txes de cartolina 
i un retolador esborrable.
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Ireki liburu hau 
eta muntatu 
barruan aurkituko 
dituzun 48 piezako 
4 puzzleak. Ondo pasa 
dinosauroekin!

ISBN: 9788467777468

TAMAINA: 33,6 x 24 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 6 urte

ERREFERENTZIA: S1870003

BILDUMA: Puzzle liburua 
48 piezako

9,95 € (PVP)

DINOSAUROAK

Ireki liburu hau 
eta muntatu 
barruan aurkituko 
dituzun 48 piezako 
4 puzzleak. Ondo pasa 
adarbakarrekin!

ISBN: 9788467777475

TAMAINA: 33,6 x 24 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 6 urte

ERREFERENTZIA: S1870004

BILDUMA: Puzzle liburua 
48 piezako

9,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021IRAILA

ADARBAKARRAK
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AZALA: Kontseilua plastikozko 
estalki distiratsuarekin.

AZALA: Kontseilua plastikozko 
estalki distiratsuarekin.
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Ikasi alfabetoaren 
letrak ingelesez karta 
horiekin. Hain praktikoak 
dira, ikaskuntza oso 
dibertigarria egiten 
dutela.

ISBN: 9788467777727

TAMAINA: 15,2 x 19,3 cm

ORRIALDE: 30

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

ERREFERENTZIA: S8115001 4,95 € (PVP)

LETRAK INGELESEZ

Argibide zenbakiak 
ingelesez txartel 
horiekin. Hain praktikoak 
dira, ikaskuntza oso 
dibertigarria egiten 
dutela.

ISBN: 9788467777734

TAMAINA: 15,2 x 19,3 cm

ORRIALDE: 30

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

ERREFERENTZIA: S8115002 4,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021IRAILA

ZENBAKIAK 
INGELESEZ

35www.susaetacanalcomercial.com

BILDUMA: 
Fitxa hezigarriak

AZALA: 
Plastilizatutako eta 
ebakitako kartoi kaxak 
30 kartoizko karta eta ezabatzeko 
errotulagailu bat ditu.

BILDUMA: 
Fitxa hezigarriak

AZALA: 
Plastilizatutako eta 
ebakitako kartoi kaxak 
30 kartoizko karta eta ezabatzeko 
errotulagailu bat ditu.
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ZORROA
Osatu eszenak 
purpurina pegatinekin 
eta ondo pasa. Zure 
liburuak nahi duzun 
lekura eraman 
ditzakezu.

ERREFERENTZIA: S9599001

BILDUMA: 
Eranskailu eramangarriak
TAMAINA: 21 x 28,7 cm
AZALA: Kartoi laminatua 
matte estanpatua eta 
purpurina estanpazioa.
ORRIALDE: 8 + pegatinak
ISBN: 9788467779158
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 3 urte

ERREFERENTZIA: S9599002

BILDUMA: 
Eranskailu eramangarriak
TAMAINA: 21 x 28,7 cm
AZALA: Kartoi laminatua 
matte estanpatua eta 
purpurina estanpazioa.
ORRIALDE: 8 + pegatinak
ISBN: 9788467779165
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 3 urte

ERREFERENTZIA: S9599003

BILDUMA: 
Eranskailu eramangarriak
TAMAINA: 21 x 28,7 cm
AZALA: Kartoi laminatua 
matte estanpatua eta 
purpurina estanpazioa.
ORRIALDE: 8 + pegatinak
ISBN: 9788467779172
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 3 urte

ERREFERENTZIA: S9599004

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021IRAILA

MALETA
Osatu eszenak 
purpurina pegatinekin 
eta ondo pasa. Zure 
liburuak nahi duzun 
lekura eraman 
ditzakezu.

ZORROA
Osatu eszenak 
purpurina pegatinekin 
eta ondo pasa. Zure 
liburuak nahi duzun 
lekura eraman 
ditzakezu.

MALETA
Osatu eszenak 
purpurina pegatinekin 
eta ondo pasa. Zure 
liburuak nahi duzun 
lekura eraman 
ditzakezu.

BILDUMA: 
Eranskailu eramangarriak
TAMAINA: 21 x 28,7 cm
AZALA: Kartoi laminatua 
matte estanpatua eta 
purpurina estanpazioa.
ORRIALDE: 8 + pegatinak
ISBN: 9788467775372
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 3 urte

2,95 € (PVP)
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IRAILA

ERREFERENTZIA: S9607999

12,95 € (PVP)

ADARBAKAR MAGIKOA

AZALA: Estalitako plastikozko kartoizko 
estalki distiratsua eta purpurina 
estanpatzea. Txotxongiloarekin.

ISBN: 9788467776997

TAMAINA: 26 x 26 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 5 urte

Magia egiteko, unicornio txiki honek 
hitz magikoak ondo ahoskatu behar 
ditu; Niretzat zail samarra denez, 
mihiztagailu batzuekin hasi da 
praktikatzen. Gai izango al zinateke 
zuk esateko? Hurbildu adarbakarreko 
txotxongilora eta oso ondo pasa ahoa 
mugitzen ari zaren bitartean mihia-
bihurriak ahoskatu nahian. Ez da 
itxura bezain erraza!
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BERRITASUN EUSKERA 2021IRAILA
Adi, haurrok! Autobusa 
hartzera goaz! Gidariak 
eta bidaiariek zer 
egiten duten irakurriko 
dugu eta haiekin 
jolastuko gara, liburu 
hau goma-aparrezkoa 
baita... eta gurpilak 
ditu! Atzerako martxa 
sartuz gero, autobusa 
bakar-bakarrik abiatuko 
da. Liburu hau jostailu 
bikaina da etxeko 
txikientzat.

BILDUMA: 
2 x 1: Irakurri eta 
jolastu!

AZALA: EVA kautxua 
plastikozko kartoizko 
estalkiarekin. 
Gurpilekin.

ISBN: 9788467779844

TAMAINA: 17 x 13 cm

ORRIALDE: 8

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urteERREFERENTZIA: S9616001

9,95 € (PVP)

AUTOBUSA

Igo trenera, bidaiariok! 
Bidaian zatozte? 
Tren-gidariak eta 
bidaiariek zer egiten 
duten irakurriko dugu 
eta haiekin jolastuko 
gara, liburu hau 
goma-aparrezkoa 
baita... eta gurpilak 
ditu! Atzerako martxa 
sartuz gero, trena 
bakar-bakarrik abiatuko 
da. Liburu hau jostailu 
bikaina da etxeko 
txikientzat.

BILDUMA: 
2 x 1: Irakurri eta 
jolastu!

AZALA: EVA kautxua 
plastikozko kartoizko 
estalkiarekin. 
Gurpilekin.

ISBN: 9788467779851

TAMAINA: 17 x 13 cm

ORRIALDE: 8

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urteERREFERENTZIA: S9616002

9,95 € (PVP)

BIDAIA BAT 
TRENEAN

Kaixo, haurrok! Olagarro 
naiz, suhiltzailea. 
Nirekin etorriko 
zarete? Nire abenturak 
kontatuko dizkizuet 
eta kamioiarekin 
jolastuko gara, liburu 
hau goma-aparrezkoa 
baita... eta gurpilak 
ditu! Atzerako martxa 
sartuz gero, kamioia 
bakar-bakarrik abiatuko 
da. Liburu hau jostailu 
bikaina da etxeko 
txikientzat.

BILDUMA: 
2 x 1: Irakurri eta 
jolastu!

AZALA: EVA kautxua 
plastikozko kartoizko 
estalkiarekin. 
Gurpilekin.

ISBN: 9788467779868

TAMAINA: 17 x 13 cm

ORRIALDE: 8

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urteERREFERENTZIA: S9616003

9,95 € (PVP)

OLAGARRO 
SUHILTZAILEA
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ADARBAKARRAK
Unicornioak gustatzen 
zaizkizu? Liburu honekin 
irakurketaz gozatu eta 
oso ondo pasa dezakezu 
haiekin eranskailuak 
dagokion lekuan 
kokatuz.

ERREFERENTZIA: S9621001

BILDUMA: Nire lehen 
eranskailu liburua
TAMAINA: 23 x 30 cm
AZALA: Purpurina 
laminatuzko kartulina.
ORRIALDE: 8 + 
2 pegatinekin
ISBN: 9788467780970
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 5 urte

ERREFERENTZIA: S9621002

BILDUMA: Nire lehen 
eranskailu liburua
TAMAINA: 23 x 30 cm
AZALA: Purpurina 
laminatuzko kartulina.
ORRIALDE: 8 + 
2 pegatinekin
ISBN: 9788467780987
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 5 urte

ERREFERENTZIA: S9621003

BILDUMA: Nire lehen 
eranskailu liburua
TAMAINA: 23 x 30 cm
AZALA: Purpurina 
laminatuzko kartulina.
ORRIALDE: 8 + 
2 pegatinekin
ISBN: 9788467780994
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 5 urte

ERREFERENTZIA: S9621004

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021IRAILA

DINOSAUROAK
Dinosauroak gustatzen 
zaizkizu? Liburu 
honekin irakurketaz 
gozatu eta oso ondo 
pasa dezakezu haiekin 
eranskailuak dagokion 
lekuan kokatuz.

FLAMENKOAK
Flamenkoak gustatzen 
zaizkizu? Liburu 
honekin irakurketaz 
gozatu eta oso ondo 
pasa dezakezu haiekin 
eranskailuak dagokion 
lekuan kokatuz.

LLAMAK
Sugarrak gustatzen 
zaizkizu? Liburu 
honekin irakurketaz 
gozatu eta oso ondo 
pasa dezakezu haiekin 
eranskailuak dagozkien 
tokietan jarrita.

BILDUMA: Nire lehen 
eranskailu liburua
TAMAINA: 23 x 30 cm
AZALA: Purpurina 
laminatuzko kartulina.
ORRIALDE: 8 + 
2 pegatinekin
ISBN: 9788467780963
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 5 urte 1,95 € (PVP)
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Liburu original honekin 
baserriko eszenak 
margotzen zenbateraino 
dibertitzen zaren ikusiko 
duzu. Ura eta eskuila 
besterik ez dituzu behar, 
eta koloreak bere kabuz 
agertuko dira.

ISBN: 9788467780789

TAMAINA: 19,5 x 25 cm

ORRIALDE: 24

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

ERREFERENTZIA: S9622001
1,95 € (PVP)

BASERRIA

Liburu original honekin 
zure animalia gogokoenen 
eszenak margotzen nola 
dibertitzen zaren ikusiko 
duzu. Ura eta eskuila 
besterik ez dituzu behar, 
eta koloreak bere kabuz 
agertuko dira.

ISBN: 9788467780796

TAMAINA: 19,5 x 25 cm

ORRIALDE: 24

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

ERREFERENTZIA: S9622002 1,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021IRAILA

ANIMALIAK
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BILDUMA: Kolore magikoak 
urarekin 

AZALA: Purpurina laminatuzko 
kartulina.

BILDUMA: Kolore magikoak 
urarekin 

AZALA: Purpurina laminatuzko 
kartulina.
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Bilatu gogoko 
dituzun margoak edo 
errotuladoreak, dinosauro 
asko dituzulako nahi 
duzun bezala margotzeko. 
Erabili liburuaren 
hasieran 
aurkituko 
dituzun 
eranskailuak 
eta ondo pasa 
koloreztatzen!

ISBN: 9788467781380
TAMAINA: 21 x 27,5 cm
ORRIALDE: 64 + 
1 eranskailuekin
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 3 urte

    ERREFERENTZIA: S9624001

    BILDUMA: Koloreak eta pegatinak 2,45 € (PVP)

DINOSAUROAK

Bilatu gogoko 
dituzun margoak edo 
errotulagailuak, unicornio 
asko dituzulako nahi 
duzun bezala margotzeko. 
Erabili liburuaren hasieran 
aurkituko dituzun 
eranskailuak 
eta ondo pasa 
koloreztatzen!

ISBN: 9788467781397
TAMAINA: 21 x 27,5 cm
ORRIALDE: 64 + 
1 eranskailuekin
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 3 urte

    ERREFERENTZIA: S9624002

    BILDUMA: Koloreak eta pegatinak
2,45 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021IRAILA

ADARBAKARRAK
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AZALA: 
Estanpatutako 
kartoi laminatu distiratsua.

AZALA: 
Estanpatutako 
kartoi laminatu distiratsua.
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SEPTIEMBRERECORDATORIOS

Esto no es solo un libro 
para colorear; contiene 
un montón de material 
para que crees los 
dibujos más artísticos: 
pinturas, pegatinas, 
rotuladores, purpurina 
y hasta una regla.

COLECCIÓN: 
Mi maletín de artista

ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón 
plastifi cado brillo, 
con cierre y asa.

ISBN: 9788467758030

TAMAÑO: 24 x 20 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

REFERENCIA: S3355001

MI MALETÍN 
DE ARTISTA

Viaja al espacio y 
llévate este maletín 
donde encontrarás un 
montón de información 
espacial y otras cosas 
para complementar 
tu vuelo: un cohete, 
pinturas, un póster y 
estrellas que brillan en 
la oscuridad.

COLECCIÓN: 
Mi maletín de artista

ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón 
plastifi cado brillo, 
con cierre y asa.

ISBN: 9788467758054

TAMAÑO: 24 x 20 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

REFERENCIA: S3355002

MI MALETÍN DE 
VIAJERO ESPACIAL

Esto no es solo un libro 
para colorear; contiene 
un montón de material 
para que crees los 
dibujos más artísticos: 
pinturas, pegatinas, 
rotuladores, purpurina 
y hasta una regla.

COLECCIÓN: 
Mi maletín de artista

ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón 
plastifi cado brillo, 
con cierre y asa.

ISBN: 9788467758047

TAMAÑO: 24 x 20 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

REFERENCIA: S3355003

MI MALETÍN 
DE ARTISTA

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)


