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DICIEMBRE

Una guía para todos los amantes 
de la caza que aborda los 
diferentes tipos de caza, las 
armas y los perros más aptos para 
cada modalidad, y que constituye, 
además, un verdadero atlas de la 
naturaleza, los medios naturales 
y las diversas especies que se 
encuentran en cada 
uno.

COLECCIÓN: 
Atlas ilustrado

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.

ISBN: 9788467786477

TAMAÑO: 23,5 x 27 cm

PÁGINAS: 288

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: S0851262 17,95 € (PVP)

LA CAZA

La pesca es un deporte que 
nos ofrece la oportunidad de 
integrarnos en la naturaleza y 
ejercitar nuestras cualidades 
personales. Acompáñenos en un 
recorrido por los distintos medios 
acuáticos–río, lago, estanque, 
pantano, mar y sus características, 
junto con la descripción de 
numerosas especies, 
tanto de agua dulce 
como de agua
salada, en una 
completa guía de la 
pesca deportiva.

ISBN: 9788467786484

TAMAÑO: 23,5 x 27 cm

PÁGINAS: 296

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: S0851263 17,95 € (PVP)

LA PESCA

COLECCIÓN: 
Atlas ilustrado

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.
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Escucha los sonidos del bosque como 
si estuvieras allí mismo: el ruido de 
los animales, del agua y de las hojas 
al caer... Hay más de 18 sonidos 
sorprendentes, ¡y una preciosa 
melodía!

COLECCIÓN: 
Megasonidos

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado mate y 
brillo troquelado. 
Con módulo sonoro.

ISBN: 9788467792003

TAMAÑO: 29,5 x 28 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

REFERENCIA: S3569001 17,95 € (PVP)

BOSQUE 
ASOMBROSO

Los sonidos de la granja cobran 
vida con este adorable libro. 
Explora el granero, las tierras de 
labor y escucha más de 18 sonidos, 
¡incluido uno muy divertido!: vacas 
que mugen, ovejas que balan, 
tractores en movimiento y llamas 
pastando... Este libro es perfecto 
para enseñar a los más pequeños 
los sonidos de los 
animales.

ISBN: 9788467792010

TAMAÑO: 29,5 x 28 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

REFERENCIA: S3569002 17,95 € (PVP)

ANIMALES 
DE LA GRANJA

COLECCIÓN: 
Megasonidos

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
mate y brillo troquelado. 
Con módulo sonoro.
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Este pequeño dragón sueña 
con escupir fuego. Una amiga 
muy especial le ayudará, 
pero ¿conseguirá el dragón 
cumplir su deseo? Pulsa la 
llama y las luces iluminarán 
tu cuento.

COLECCIÓN: 
Luces de colores

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
brillo troquelada y estampación.
Con módulo luminoso de colores.

ISBN: 9788467792041

TAMAÑO: 18,6 x 18,6 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

REFERENCIA: S5128002 9,95 € (PVP)

EL PEQUEÑO 
DRAGÓN

En lo más profundo del 
océano viven las sirenas. 
Descubre qué les gusta y 
pulsa la cola: las luces de 
colores iluminarán tu cuento.

ISBN: 9788467792058

TAMAÑO: 18,6 x 18,6 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

REFERENCIA: S5128003 9,95 € (PVP)

SIRENAS MÁGICAS

COLECCIÓN: 
Luces de colores

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
brillo troquelada y estampación.
Con módulo luminoso de colores.
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ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada brillo troquelada 
y texturas.

REFERENCIA: S5175999

La vida del cerdo es la mejor... 
Si no os lo creéis, leed lo que dice 
este cerdito y seguid sus consejos. 
Niños: no importa qué animal os 
guste más; con este divertido libro 
de cartón podréis sentiros como un 
cerdo. O, al menos... ¡apretar 
la nariz de goma de uno!

12,95 € (PVP)

OINK OINK

ISBN: 9788467791594

TAMAÑO: 18,5 x 18,5 cm

PÁGINAS: 12 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año
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ENCUADERNACIÓN: Cartón plastifi cado 
brillo troquelado. Con camino para 
recorrer con el dedo.

REFERENCIA: S5177999

COLECCIÓN: Sigue el camino 
de los colores

Sigue con el dedo el camino de 
los colores y observa los objetos 
que vas dejando atrás cuando 
avanzas. ¿De qué color es el avión? 
¿Y la zanahoria? ¿Ves a tu alrededor 
cosas del mismo color? Cuando 
hayas terminado con un color, 
cierra el velcro y ve al siguiente. 
Un divertido juego de exploración 
táctil ideal para los más pequeños 
de la casa.

12,95 € (PVP)

SIGUE EL CAMINO

ISBN: 9788467791600

TAMAÑO: 18,5 x 18,5 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año
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¿Sabes leer la cola de un gato? 
¿Cómo hay que alimentarlos? 
¿Cuál es el gato más suave? 
En este libro encontrarás más de 
60 preguntas con sus respuestas 
y mucha información interesante 
para los amantes de los gatos. 
Sabrás qué edad debe tener 
un gatito antes de adoptarlo, 
aprenderás a descifrar el 
lenguaje de los gatos, 
descubrirás las diferencias 
que hay entre unas razas y 
otras, y muchas cosas más.

COLECCIÓN: 
Locos por las mascotas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate acolchada. Con solapas.

ISBN: 9788467792478

TAMAÑO: 22 x 28 cm

PÁGINAS: 16 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años

REFERENCIA: S5178001 14,95 € (PVP)

LOCOS POR 
LOS GATOS

¿Sabes cuándo está contento 
tu perro? ¿Qué come un 
cachorro? ¿Pueden hablar 
los perros? En este libro 
encontrarás más de 
60 preguntas con sus 
respuestas y mucha 
información interesante 
para los amantes de estos 
animales. Levanta las solapas 
y aprenderás a descifrar 
el lenguaje de los perros, 
descubrirás las diferencias 
que hay entre unas razas y 
otras, y muchas cosas más.

ISBN: 9788467792485

TAMAÑO: 22 x 28 cm

PÁGINAS: 16 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años

REFERENCIA: S5178002 14,95 € (PVP)

LOCOS POR 
LOS PERROS

COLECCIÓN: 
Locos por las mascotas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate acolchada. Con solapas.
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¿De qué color es este cocodrilo? 
¿Y el camión de bomberos? 
¿Estás seguro? Saca las solapas 
y compruébalo. Dales la vuelta, 
mézclalas o vuelve a ponerlas 
donde estaban. Un divertido 
libro de colores y texturas 
que atrae a todos los niños y 
los ayuda a experimentar y a 
aprender jugando.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo 
troquelada.
Con solapas y texturas.

ISBN: 9788467793154

TAMAÑO: 17 x 21 cm

PÁGINAS: 8 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

REFERENCIA: S5181001

COLECCIÓN: Sube la solapa 12,95 € (PVP)

MI COCODRILO ES...

Los animales de la granja están 
dormidos. ¡Aprovecha y dales 
de comer! Pero tienes que 
ser rápido... de lo contrario, 
¡te morderán! Juega con este 
divertido libro de cartón y 
evita que los animales te pillen 
los dedos con sus enormes 
dientes de fi eltro al cerrar la 
solapa de su boca.

ISBN: 9788467793161

TAMAÑO: 17 x 21 cm

PÁGINAS: 8 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

12,95 € (PVP)

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo 
troquelada.
Con solapas y texturas.

REFERENCIA: S5181002

COLECCIÓN: Sube la solapa

¡ÑAM!
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Aquest petit drac somia 
amb escopir foc. Un amic 
molt especial l'ajudarà, 
però... aconseguirà el 
drac complir el seu desig? 
Prem la llama i els llums 
de colors il·luminaran el 
teu conte.

ISBN: 9788467792065

GRANDÀRIA: 18,6 x 18,6 cm

PÀGINES: 10 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 1 any

REFERÈNCIA: S8177001

COL.LECCIÓ: Llums de colors 9,95 € (PVP)

EL PETIT DRAC

Les sirenes viuen a las 
profunditats de l'oceà. 
Descobreix què els agrada 
fer i prem la cua de cada 
pàgina: els llums de colors 
il·luminaran el teu conte.

ISBN: 9788467792072

GRANDÀRIA: 18,6 x 18,6 cm

PÀGINES: 10 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 1 any

REFERÈNCIA: S8177002

COL.LECCIÓ: Llums de colors 9,95 € (PVP)

SIRENES MÀGIQUES

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant 
i encunyada, amb estampació. 
Amb llum de colors.

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant 
i encunyada, amb estampació. 
Amb llum de colors.

DESEMBRE



2022

www.susaetacanalcomercial.com 10

NOVETATS CATALÀ

Escolta amb atenció els sons 
del bosc com si fossis allà 
mateix: els sons dels animals, 
de l'aigua i de les fulles quan 
cauen... En aquest llibre hi ha 
més de 18 sons sorprenents, i 
també una preciosa melodia! 
Explora el bosc i sent-te en 
harmonia amb la natura.

ISBN: 9788467792232

GRANDÀRIA: 29,6 x 28 cm

PÀGINES: 8 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 1 any

REFERÈNCIA: S8179001 17,95 € (PVP)

BOSC SORPRENENT

Els sons de la masia prenen 
vida en aquest adorable llibre. 
Explora el graner i les terres de 
llaurar i escolta amb atenció els 
18 son que conté. Fins i tot n'hi 
ha un de molt divertiti! Vaques 
que mugeixen, ovelles que 
belen, tractors en moviment i 
llames pasturant... Aquest llibre 
és perfecte per a ensenyar als 
més petits els sons 
del animals.

ISBN: 9788467792249

GRANDÀRIA: 29,6 x 28 cm

PÀGINES: 8 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 1 any

REFERÈNCIA: S8179002
17,95 € (PVP)

ANIMALS 
DE LA MASIA

COL.LECCIÓ: 
Megasons

ENQUADERNACIÓ: 
Cartró plastifi cat 
mat brillant i encunyat.
Amb mòdul sonor.

COL.LECCIÓ: 
Megasons

ENQUADERNACIÓ: 
Cartró plastifi cat 
mat brillant i encunyat.
Amb mòdul sonor.

DESEMBRE
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Es pot interpretar la cua d'un gat? 
Amb què s'ha d'alimentar un gatet? 
Aquest bonic llibre planteja més 
de seixanta boges preguntes per 
a informar i delectar una nova 
generació d'amants dels gats. 
Esbrineu quina edat ha de tenir 
un gatet per a poder adoptar-lo. 
Apreneu a desxifrar el llenguatge 
dels gats. Descobriu-ne les races, 
les atencions que necessiten, els 
comportaments i els costums.

ISBN: 9788467793109

GRANDÀRIA: 22 x 28 cm

PÀGINES: 16 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

14,95 € (PVP)

Com se sap si un gos és feliç? 
Quina raça de cadell voldríeu? 
Descobriu desenes de gossos, des 
dels gossos de disseny i els cadells 
treballadors fi ns als llops astuts i 
els cadells juganers. Aixequeu les 
solapes per a respondre un munt 
de preguntes divertides. Apreneu 
a interpretar els moviments de la 
cua d'un gos. Esbrineu coses sobre 
les races, els comportaments i les 
atencions que necessiten.

ISBN: 9788467793116

GRANDÀRIA: 22 x 28 cm

PÀGINES: 16 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

14,95 € (PVP)

COL.LECCIÓ: 
Bojos per les mascotes

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat embuatada. 
Amb solapes

COL.LECCIÓ: 
Bojos per les mascotes

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat embuatada. 
Amb solapes

DESEMBRE

REFERENCIA: S8180001

BOJOS PELS GATS

REFERENCIA: S8180002

BOJOS PELS GOSSOS
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DESEMBRERECORDATORIS 
CATALÀ

Més de 40 manualitats per 
aprendre de forma senzilla 
i divertida a crear la teva 
moda. Dissenya peces 
noves, decora-les, inventa 
complements o utilitza 
per a les teves creacions 
tota aquella roba que 
ja no et poses. En 
aquest llibre trobaràs 
un munt d'idees!

ISBN: 9788467737707

GRANDÀRIA: 24,7 x 28 cm

PÀGINES: 94 amb espiral

IDIOMA: Català

EDAT: + 10 anys

REFERÈNCIA: S1075001 14,95 € (PVP)

APRENC COSTURA

Aprèn a fer pas a pas les 
teves pròpies nines en goma 
EVA. Un bomber, una geisha, 
un guitarrista, un torero, 
una parella de nuvis i molts 
altres personatges per a 
tots els gustos.

ISBN: 9788467737677

GRANDÀRIA: 24,7 x 28 cm

PÀGINES: 94 amb espiral

IDIOMA: Català

EDAT: + 7 anys

REFERÈNCIA: S1075002 14,95 € (PVP)

FOFUTXES
NINES DE GOMA EVA

COL.LECCIÓ: 
100 manualitats

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
mat i brillant, amb estampació.

COL.LECCIÓ: 
100 manualitats

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
mat i brillant, amb estampació.
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DESEMBRE

REFERÈNCIA: S1103006
COL.LECCIÓ: Clàssics 
catalans

CONTES CATALANS 
DE SEMPRE

ENQUADERNACIÓ: Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant embuatada.

15,95 € (PVP)

RECORDATORIS 
CATALÀ

ISBN: 9788467756586

GRANDÀRIA: 24,8 x 29 cm

PÀGINES: 120

IDIOMA: Català

EDAT: + 8 anys

En aquest llibre trobaràs contes i 
llegendes que formen part de la 
cultura catalana de temps ençà. 
Contes com En Patufet, El Gegant 
del Pi, La Castanyera, El Tió de 
Nadal, El Sastre Valent, i llegendes 
com Sant Jordi, El Timbaler 
del Bruc, El Comte Arnau i En 
Serrallonga, permetran descobrir 
boniques i emocionants històries 
de la nostra terra a petits i no tan 
petits. Històries de sempre, i per 
a sempre.
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DESEMBRERECORDATORIS 
CATALÀ

Descobreix amb aquest 
llibre els sons que 
emetien els dinosaures. 
Podràs escoltar els rugits 
i aprendre els diferents 
tipus de dinosaure que 
van existir. Un meravellós 
llibre que t'ajudarà a 
conèixer-los 
millor.

ISBN: 9788467752298

GRANDÀRIA: 23 x 22,8 cm

PÀGINES: 12 de cartolina

IDIOMA: Català

EDAT: + 7 anys

REFERÈNCIA: S1299003 12,95 € (PVP)

ESCOLTA ELS SONS 
DELS DINOSAURES

Quan obris aquest llibre 
podràs escoltar els sons 
d'aquests magnífi cs animals. 
Aprendràs com el cavall ha 
format part de l'evolució de 
l'ésser humà i en coneixeràs 
les diferents races.

ISBN: 9788467752304

GRANDÀRIA: 23 x 22,8 cm

PÀGINES: 12 de cartolina

IDIOMA: Català

EDAT: + 7 anys

REFERÈNCIA: S1299004
12,95 € (PVP)

ESCOLTA ELS SONS 
DELS CAVALLS

COL.LECCIÓ: 
Els sons de la natura

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
mat. Amb desplegables sonors.

COL.LECCIÓ: 
Els sons de la natura

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
mat. Amb desplegables sonors.
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REFERÈNCIA: S1414999
COL.LECCIÓ: Llibre 
carrusel

VENTAFOCS

RECORDATORIS 
CATALÀ

ENQUADERNACIÓ: Llibre-maqueta de 
cartoné de coberta plastifi cada brillant.

9,95 € (PVP)

Descobreix el món màgic de les 
fades de la mà de la Ventafocs. 
Llegeix el conte i converteix el 
llibre en un fantàstic escenari 
tridimensional.

ISBN: 9788430524938

GRANDÀRIA: 24,5 x 30,5 cm

PÀGINES: 14 de cartolina

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys
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DESEMBRERECORDATORIS 
CATALÀ

Amb aquest meravellós 
llibre els nens s'ho passaran 
en gran escoltant els sons 
més característics de la 
ciutat, al mateix temps que 
llegeixen les simpàtiques 
rimes de l'interior. 
Un llibre amb el 
qual gaudiran tant 
nens com majors.

ISBN: 9788467710878

GRANDÀRIA: 25 x 25 cm

PÀGINES: 38 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S1483003

23,95 € (PVP)

LA CIUTAT

Al bosc hi ha mil sons 
misteriosos. És la remor del 
riu o el rugit d´un gran ós? 
Obre les pàgines d´aquest 
llibre i escolta els sons del 
bosc!

ISBN: 9788467713794

GRANDÀRIA: 25 x 25 cm

PÀGINES: 38 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S1483004

23,95 € (PVP)

EL BOSC

COL.LECCIÓ: 
Obre i escolta

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
brillant embuatada i estampació. 
Interior amb so.

COL.LECCIÓ: 
Obre i escolta

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
brillant embuatada i estampació. 
Interior amb so.
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ABENDUA

Autobus berezi honetan 
une zoragarriak igaro, 
eta adi soinuei.

ISBN: 9788467741506

TAMAINA: 24 x 22 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urte

ERREFERENTZIA: S9501004
12,95 € (PVP)

AUTOBUS MUSIKALA

Sartu liburu fantastiko 
honetara eta ondo 
pasatu musikaz betetako 
itsasoetan nabigatzen.

ISBN: 9788467744101

TAMAINA: 24 x 22 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urte

ERREFERENTZIA: S9501005
12,95 € (PVP)

PIRATA ZARATATSUAK

BILDUMA: 
Sakatu eta entzun 
bilduma

AZALA: Matte eta distira 
laminated kartoia, hiltzen 
ebaketa, estanpazioa eta 6 soinu 
botoiekin.

BILDUMA: 
Sakatu eta entzun 
bilduma

AZALA: Matte eta distira 
laminated kartoia, hiltzen 
ebaketa, estanpazioa eta 6 soinu 
botoiekin.

GOGORALDIA EUSKERA
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ABENDUA

Sakatu botoiak sei animalia 
jatorren hotsak entzuteko. 
Adibidez, ahateak, 
«kua-kua» egiten du; 
eta behiak, «muuu».

ISBN: 9788467764864

TAMAINA: 22 x 22 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urte

ERREFERENTZIA: S9572001
12,95 € (PVP)

NIRE LEHEN 
ANIMALIEN HOTSAK

Sakatu botoiak sei 
ibilgailuren hotsak 
entzuteko. Adibidez, 
hondeatzaileak «brun, brun» 
egiten du; eta traktoreak, 
«trakatan-trakatan».

ISBN: 9788467764871

TAMAINA: 22 x 22 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urte

ERREFERENTZIA: S9572002
12,95 € (PVP)

NIRE LEHEN 
IBILGAILUEN HOTSAK

BILDUMA: 
Lehen hotsak

AZALA: Kartoizko 
plastifi katua distiratsua 
eta 6 soinu botoiekin moztu.

BILDUMA: 
Lehen hotsak

AZALA: Kartoizko 
plastifi katua distiratsua 
eta 6 soinu botoiekin moztu.

GOGORALDIA EUSKERA
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ABENDUA

Animalia prehistorikoak ugariak eta 
anitzak izan ziren. Lehen organismoen 
agerpenetik, forma bizidun berri 
eta ezberdinak sortzen joan ziren 
inguruneari moldatzeko borroka 
etengabearen ondorioz. Aldagarritasun 
horren erakusgarri dira ahate baten 
zabalerako hegalak dituen burruntzia 
edo katu baten tamainako zaldiak. 
Liburu honetan animalia 
prehistorikoei buruzko 
datu eta bitxikeria guztiak 
aurkituko dituzu. Horrez 
gain, alearen amaieran 
dagoen «HOMINIDOAK» 
atal bereziarekin gozatu 
eta ikasi ahal izango 
duzu.
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ANIMALIA 
PREHISTORIKOEN 
ENTZIKLOPEDIA

HAU EZ DA ZALDIEI BURUZKO LIBURU 
ARRUNTA Liburu honetan atletak, 
zinemako artistak, gerlariak, ehiztariak 
eta pertsonaia mitologikoak topatuko 
dituzu. Bertan, lanik gogorrenetan zein 
borroka odoltsuenetan gizakiari bere 
laguntza eskaini dion zaldiaren historia 
kontatzen da. Baita gerraz eta bakeaz, 
aisiaz eta dibertimenduaz, leialtasunaz 
eta traizioaz hausnartzen 
ere. Obra honi esker, 
zaldiak nolakoak diren eta 
gizakiok zenbat zor diegun 
jakingo duzu.
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ZALDIEN 
ENTZIKLOPEDIA

BILDUMA: 
Liburutegia esential

AZALA: Gogorra plastifi katua, 
bigungarriarekin
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Liburutegia esential

AZALA: Gogorra plastifi katua, 
bigungarriarekin
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