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El Monstre De Colors
Tot un món de sensacions, un programa diari de jocs àmpliament desenvolupat i
estructurat per a l¿etapa evolutiva que comprèn des del naixement fins als sis mesos.
Ha estat traduït al portuguès i al lituà. Todo un mundo por descubrir s¿ocupa de
l¿etapa evolutiva des dels sis fins als vint-i-quatre mesos. Todo un mundo de sorpresas
abraça fins al final de la primera infància (els cinc anys). Todo un mundo de emociones
neix com a complement a la trilogia Todo un mundo... Descobreix l¿origen de les
emocions en els nens, indiferentment de l¿edat que tinguin, i ajuda a reconèixer-les i
afrontar-les. Todo un mundo de sonrisas inclou jocs per a cada mes (dels zero als
trenta-sis mesos) en què el teu fill n¿esdevé el protagonista. Hi ha un espai on pots
escriure el seu nom i enganxar la seva fotografia.
The topics treated in the Fourth Catalan Symposium - and assembled here together range from general studies on modern Catalan poetry (Boehne), to more specific
studies on a poet (Cocozzella on Agusti Bartra), a particular poem (Sola-Sole on El
cant espiritual), a novel (Guasch on a novel by Antonia Vicens, and GonzalezCasanovas on a novel by Lluis Racionero) and modern Catalan folktales (Neugaard).
The correspondence between the Catalan women writers Merce Rodoreda and Anna
Muria is analyzed (Benejam Cobb), and the stylistic relationship between Pere Calders
and Julio Cortazar (Barbera) is also discussed.
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La majoria dels nens farien qualsevol cosa per a superar La prova de ferro i entrar a
l'escola de magia Magisterium. Callum Hunt no, vol suspendre. Durant tota la seva
vida, el seu pare l'ha advertit que no s'apropi a la magia. Si l'admeten a Magisterium,
està segur de que res bo l'espera. Així que, ell s'esforça tot el que pot per a fer-ho
malament... i fins i tot fer-ho malament li surt malament. Ara l'espera el Magisterium, un
lloc que es a la vegada sensacional i sinistre, amb fosques connexions amb el seu
ppassat i un retorçat camí cap al futur. La prova de ferro acaba de començar, perque el
major repte encara no ha arribat.
Identificar allò que sentim sembla fàcil, però en realitat no ho és tant. Ens han ensenyat
a pensar, a actuar, a decidir, però... i a sentir? Anna Llenas et proposa una sèrie
d'exercicis pràctics per deixar anar la teva creativitat, canalitzar les emocions negatives
i fomentar-ne les positives per assolir un major benestar. I és que l'acte creatiu, a més
de produir una profunda satisfacció, és un recurs molt útil per exterioritzar les
inquietuds i afavorir un canvi significatiu en la persona. Amb la col.laboració de la
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
Superheroes have superpowers, abilities like strength or invisibility or flight. But did you
know that ordinary kids have superpowers too? From dancing to reading to persistence
and optimism, all of us have a superpower that makes us special and unique, a special
ability that enables us to make a difference in the world. What's your superpower? With
eighteen stories of kids with everyday superpowers, The Big Book of Superpowers will
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inspire kids to look inside and find what makes them extraordinary!
De les emocions a la sensibilitat. Parlem molt d'emocions, però les comprenem poc
encara. Com a éssers humans, les hem de conèixer millor i aprendre a transformar-les
en sensibilitat. Perquè, com assenyala l'autora, la transformació que fa falta al nostre
món no serà fruit únicament de ments brillants. Necessitem també cors oberts i
mirades lliures de miopies emocionals. Les millors decisions futures seran obra de
persones amb exquisida sensibilitat. Amb un text que ens acarona delicadament per
dins i ens va calant com pluja fina, l'autora ens guia de les emocions a la sensibilitat.
Perquè experimentar emocions és humà —ens diu—, però no sempre és sinònim de
sensibilitat ni d'humanitat. I saber molt ens lluirà poc si vivim desconnectats del propi
cor. Dividit en dues parts, la primera s'adreça als adults en general. Amb exemples
molt il·lustratius, ens proposa 12 passos per transformar les emocions naturals o
primàries, que ens són pròpies com a espècie, en sentiments savis, lúcids i sublims
que ens revesteixin de sensibilitat, humanitat i bellesa. La segona part està dedicada a
un gran tresor de la humanitat: els nens i les nenes, i les seves famílies i educadors.
Eva Bach ens ofereix una proposta del tot inèdita. Quan s'acaben de commemorar els
25 anys de la Convenció de Ginebra sobre els Drets dels Nens, ens proposa 10
necessitats i drets dels infants per a un creixement emocional sa. I és que, com ella
mateixa conclou, un món més humà només serà possible si sabem atendre i entendre
el cor dels infants des del propi cor.
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Llibre que segueix un guió didàctic, amè i fascinador per introduir el cinema a les
aules. Distribuït en dues parts, un bloc teòric per als continguts del cinema i un
altre amb les propostes didàctiques.
El barri de la Plata, entre la Rambla del Poblenou, el cementiri i les vies del tren,
és el veïnat dels valencians emigrats a Barcelona: una illa enmig de fàbriques i
tallers on va néixer un poblet de gent senzilla. El nom té una etimologia popular:
els obrers que als anys 1920 treballaven en la construcció del Metro Transversal
cobraven la setmanada en monedes de plata. El barri de la Plata és també un
espai mental, on transcorre la infantesa del protagonista, presidida pel xoc
cultural entre el catalanisme menestral de la mare i la immigració
castellanoparlant del pare, entre les vacances pagades i el passat anarquista,
entre la voluntat de tirar endavant i la impossibilitat de sortir-se'n. És una
coedició amb l'Ajuntament de Barcelona.
El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las
emociones y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la
alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? -- Back cover.
Follow The Colour Monster on a brand new adventure, as he navigates his way
through his first day at school! Anna Llenas's popular Colour Monster is back,
and this time he's heading off to school! But what exactly is school? A spooky
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castle filled with terrifying animals? A place in the sky, amongst the rainbows and
clouds? From music lessons, to lunchtime, to making new friends, the Colour
Monster's first day of school is filled with exciting new adventures.
La investigación y la innovación educativa representan, sin duda, dos de las más
importantes herramientas que los profesores tienen para mejorar la práctica
educativa y con ellas los aprendizajes de los estudiantes. Si una de las funciones
fundamentales de la educación es la transformación social, la investigación y la
innovación docente deben llegar a ser un instrumento clave para influir en los
cambios sociales necesarios y no un simple nombre que vista su actividad
profesional. Una reflexión sobre el ejercicio de la profesión docente, sobre el
papel que tienen los educadores y la importancia que tomen las riendas de su
propia formación. Este libro recoge una serie de experiencias, que constituyen el
resultado de un impulso fundamental para el necesario desarrollo profesional del
profesorado en educación superior.
For over a quarter of a century readers have been joining Elmer the patchwork
elephant on his exciting adventures. Now Elmer's classic first story is available in
this lovely board book edition. With its sturdy pages for little fingers, this gift is the
perfect introduction to the world of Elmer.
La Petra és la nena més alegre, intrèpida i divertida del barri. Li agrada sobretot
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jugar a fet i amagar i a fer ensurts. Però un bon dia va començar a tenir malsons:
cocodrils, bèsties, monstres... uns malsons terribles! Amb la Petra descobrirem
que els somnis són un lloc màgic on tu decideixes tot el que passa.
The animals get together for a costume parade where they each dress as other
animals, including an elephant dressed as a parrot, a ladybug in a hippopotamus
outfit, and a fish whose cat costume causes the others to dub him a "catfish."
Salamandra presenta la col·lecció completa de «Percy Jackson i els déus de
l'Olimp» en un estoig que reuneix les cinc novel·les de la saga. Acompanya a en
Percy a través d'aquesta sèrie d'aventures apassionant sobre un món secret, el
món que els déus grecs de l'antiguetat han recreat al nostre voltant en ple segle
XXI. Aquest estoig conté les novel·les: El lladre del llampec En Percy té dislèxia i
dificultats per concentrar-se, o això és el que afirma la versió oficial, i ja l'han
expulsat de sis escoles. Objecte de burles per inventar-se unes històries
fantàstiques que ni ell mateix s'acaba d'empassar, un bon dia els déus de l'Olimp
li revelen la veritat: en Percy és ni més ni menys que un semidéu, és a dir, el fill
d'un déu i una mortal. _________________ El mar dels monstres Des que sap
que és fill d'un déu i una mortal, Percy Jackson confia a tenir un destí ple
d'aventures. I les seves expectatives es compliran amb escreix perquè, malgrat
que el nou curs al Col·legi Meriwether transcorre amb una normalitat inusual, un
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dia, tot jugant a matar a classe de gimnàstica, comença una batalla campal
contra un exèrcit de gegants ferotges. A partir d'aleshores, els esdeveniments es
precipiten... _________________ La maledicció del tità Davant el crit d'alerta del
sàtir Grover, en Percy no s'hi pensa dues vegades i corre a auxiliar-lo
acompanyat de l'Annabeth i la Thalia, les dues semideesses amb qui ha format
una aliança. Malgrat tot, ningú no s'imagina la sorpresa que els espera: una
mantícora horripilant pretén segrestar-los i presentar-los davant del general
enviat per Cronos, el diabòlic Senyor dels Titans. Gràcies a l'ajuda de les
caçadores d'Àrtemis, en Percy i els seus aliats aconsegueixen escapar-se i
tornar al Campament Mestís. Un cop allà, emprenen la recerca del monstre que
pot provocar la destrucció de l'Olimp, tot i que, segons la profecia de l'Oracle,
només un d'ells aconseguirà resistir la maledicció del tità. _________________
La batalla del laberint Cronos, el malvat Senyor dels Titans, amenaça de destruir
el Campament Mestís on es refugien els joves semidéus. Per evitar-ho, en Percy
i els seus amics han d'emprendre una arriscada recerca pel laberint, un món
subterrani empestat de trampes temibles i criatures perverses que va ser
concebut per destruir qui gosés profanar-lo. _________________ L'últim heroi
de l'Olimp Els mestissos han dedicat molt de temps a preparar-se per a la batalla
decisivacontra els titans, conscients que les seves possibilitats d'obtenir la
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victòria són mínimes. Ara l'exèrcit de Cronos és més formidable que mai i els
poders del maligne tità augmenten amb cada déu i cada mestís que
recluta.Després de fracassar en un primer intent per aturar els devastadors
sequaços de Cronos a altamar, en Percy Jackson i els olímpics s'esforcen per
mantenir a ratlla la fúria desfermada del monstre Tifó. _________________
This fun and inviting back-to-school story stars the lovable, mischievous hero
from the international bestseller The Color Monster. The Color Monster feels a
little nervous. Today is his first day at school . . . and he doesn't even have a clue
what school is! But, guided by his young friend, the Color Monster has lots of new
adventures and makes new friends -- and looks forward to tomorrow. With bold
colors and child-friendly art for young readers -- and an adorable, shaggy
rainbow critter as the star -- The Color Monster Goes to School is a
showstopping introduction to the joy and wonder of first school days.
El nou àlbum il·lustrat d'Anna Llenas, autora del best seller infantil El monstre de
colors. Tots naixem amb una joia al nostre interior. És el nostre ésser, el nostre
jo vertader, la nostra essència, el més preuat que tenim. Però a mesura que
anem creixent, el món ens anima a mirar cap enfora i no pas cap endins, cap a
les nostres necessitats, emocions, sentiments...I és així com ens anem
desconnectant. Podem passar-nos la vida sencera buscant allò que un dia
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teníem i que vam perdre. Podem emprendre el camí de la consciència, del
creixement personal, on la motivació sigui trobar les respostes dins d’un mateix,
més que agafar-les des de fora. Si cuidem i cultivem la nostra essència, podrem
recuperar la nostra autoestima i el nostre valor perduts, i, davant els girs i els
cops de la vida, ja mai no estarem sols, perquè per fi ens tindrem a nosaltres
mateixos. Un llibre meravellós que agradarà igualment a grans i a petits. Els
lectors dels llibres de l’Anna Llenas han dit: «Un llibre preciós i de gran
profunditat.» Sobre El buit «La història que narra és preciosa i tracta un tema
molt encertat.» Sobre T’estimo (quasi sempre) «Anna Llenas ens torna a
sorprendre [...] Subratlla la importància de l’empatia, de la llibre expressió, de la
recerca de la pròpia sensibilitat davant la vida.» Sobre Talpet Terratrèmol
Fem costat a l´educació que dona protagonisme a l´educand, a qui es pot
acompanyar perquè exerciti autènticament l´autocrítica i actuï de manera
conseqüent. Una educació, en definitiva, per a la ciutadania compromesa amb
els drets i la justícia global, en els contextos formals, no formals i informals, a
l´escola, a casa i a tota la resta d´àmbits relacionals. Aquest llibre ofereix un
sistema conceptual adreçat a aquest altre món possible i desplega un recull de
propostes pràctiques per facilitar-ne la implementació als centres educatius i als
diferents escenaris educatius de la comunitat.
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OF COURSE you think I was a horrible old witch, locking fair haired Rapunzel in that
tall, tall tower. You don't know the other side of the story. Well, let me tell you.
Arriba l'esperat final de la trepidant sèrie no 1 en vendes «Percy Jackson i els Déus de
l'Olimp». La profecia llargament anunciada al voltant de el setzè aniversari de Percy es
fa per fi realitat ... Mentre als carrers de Manhattan es lliura una despietada batalla per
la civilització occidental, Percy abriga la terrible sospita d'estar lluitant contra el seu
propi destí ... Els mestissos han dedicat molt de temps a preparar-se per a la batalla
decisiva contra els titans, conscients que les seves possibilitats d'obtenir la victòria són
mínimes. Ara l'exèrcit de Cronos és més formidable que mai i els poders del maligne
tità augmenten amb cada déu i cada mestís que recluta.Després de fracassar en un
primer intent per aturar els devastadors sequaços de Cronos a altamar, en Percy
Jackson i elsolímpics s'esforcen per mantenir a ratlla la fúria desfermada del monstre
Tifó. Quan Cronos ordena l'avançament definitiu cap a Nova York, on el mont Olimp es
troba pràcticament indefens al capdamunt de l'Empire State, parar els peus
al'implacable Senyor del Temps dependrà exclusivament d'en Percy i el seu petit
exèrcit de joves semidéus.En aquesta aventura final de la sèrie, la profecia llargament
anunciada sobre el setzè aniversari d'en Percy per fi s'acompleix. I mentre als carrers
de Manhattan es produeix una batalla despietada per governar la civilització occidental,
en Percy té la terrible sospita d'estar lluitant contra el seu propi destí.
Ralph is a roly-poly. Rita is a firefly. They're very different, and that's why they like each
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other . . . until, one day, they don't. Rita thinks Ralph's shell is too hard, and Ralph
thinks Rita shines too brightly. Can they find a way to compromise? This celebration of
love between two besties wows with amazing 3-D pop-ups on every page. It's perfect
for Valentine's Day.
Una nova i increïble aventura de David Walliams! El Londres del futur està totalment en
ruïnes i el seu jove príncep Alfred mai ha conegut la vida fora de palau, el lloc més
segur de la ciutat. Sempre ha viscut protegit i envoltat dels millors luxes, però una nit
comença a escoltar sorolls en la foscor dels passadissos... sembla que són els
causants de successos molt estranys que mai havien vist dins del Buckingham Palace.
L'Alfred es veu embolicat en un món de misteri, aventura i monstres. Però el pitjor
arriba quan segresten la seva mare: la reina d'Anglaterra! Haurà d'armar-se de valor i
treure tot el seu coratge per a salvar-la dels perills que aguaiten en la nit.
One day, Colour Monster wakes up feeling very confused. His emotions are all over the
place; he feels angry, happy, calm, sad and scared all at once! To help him, a little girl
shows him what each feeling means through colour. A gentle exploration of feelings for
young and old alike.
Far from frivolous playthings, modern visual poems represent serious experiments.
Together with other members of the avant-grade, the visual poets sought to restructure
the basic vision of reality that they inherited from their predecessors. This statement
describes contemporary visual poets as well who, like their earlier colleagues, strive to
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say things that are more meaningful in ways that are more meaningful."--BOOK
JACKET.

La Maya ha sobreviscut a l'atac d'un assassí. Es podria pensar que la nit més
fosca de la seva vida ja ha passat. Però no. El perill, l'amenaça i tothom ho sap,
fins i tot ella mateixa, obsessionada per una data inquietant: el 21 de desembre
de 2012, el dia de la profecia, el dia de la fi del món.De sobte un noi fascinant,
l'únic que coneix el seu secret, apareix per complicar les coses encara
més.Segona part de la saga Maya Fox, coneix el primer llibre clicant aquí
The next brilliant instalment of the fully-illustrated Tom Gates series will have
readers cracking up!
Emoce nejsou ?erné, nebo bílé. Jsou pestrobarevné! Barevná p?íšerka se práv?
probudila. Cítí se zmatená a neví pro?. Její pocity jsou zp?eházené a ona by je
pot?ebovala rozt?ídit a vrátit tam, kam pat?í. Ješt? že její kamarádka ví, jak na to.
Každý pocit ozna?í barvou a spole?n? se zamyslí nad tím, co je d?lá š?astné,
smutné, naštvané, vystrašené nebo klidné. Veselá knížka pro nejmenší, která
pomáhá d?tem poznat a pochopit vlastní emoce.
"El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con sus
emociones y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la
alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma?"-Page 12/13
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