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Altres títols de la sèrie

ELS MEUS PRIMERS LLIBRES DE CARTRÓ  
4SÈRIE Contes del Boc de la Gla   

Temes: Amistat, animals, iniciació a la lectura, 
rimes, aprenentatge 

Sinopsis
Al Bosc de la Gla sempre hi ha molta activitat! El Teixó vol 
formar una banda i el Talp ha perdut les ulleres... Trobaran 
tot el que necessiten? Aixeca les solapes i ho sabràs!

Sobre els llibres
Dos nous títols de la sèrie que porta captivant els més petits 
des de fa més de quinze anys! Aquests llibres de cartró estan 
dissenyats per facilitar la introducció a la lectura al més 
menuts. Els textos rimats, ideals per a ser llegits en veu alta, van 
acompanyats de magnífiques il·lustracions que estimularan la 
imaginació dels petits al mateix temps que els ajudarà a entrar 
en la història. Aquesta obra, dels guardonats autors d’El Grúfal, 
farà que els adults gaudeixin veient els més petits xalant de la 
lectura i descobrint el que s’amaga darrere les solapes del llibre.

Julia Donaldson      
És una de les escriptores infantils més populars dels nostres 
dies. Els seus títols més venuts inclouen El Grúfal i Room 
on the Broom. Tot i que és més coneguda pels seus àlbums 
il·lustrats, entre ells els Contes del Bosc de la Gla, Julia també 
escriu novel·les, obres de teatre i cançons. Viu a Glasgow 
i passa molt temps a l’escenari realitzant els seus brillants 
contacontes musicals. Entre els seus reconeixements figura 
el Children‘s Laureate de 2011-2013..

Axel Scheffler 
Va néixer a Hamburg. A l’escola ja despuntava en el camp 
de l’art, però no va pensar a dedicar-se a la il·lustració fins 
que va guanyar un concurs de dibuix. Es va traslladar a 
Anglaterra el 1982 per estudiar a l’Acadèmia d’Art de Bath, 
i després es va instal·lar a Londres. Va ser l’il·lustrador del 
primer àlbum infantil de Julia Donaldson, fet que va donar 
inici a una associació de gran èxit. El seu best-seller més 
gran, El Grúfal, ha venut milions de còpies i els seus llibres 
han estat traduïts a 42 idiomes.

Enllaços d’interès
→ Web de Julia Donaldson

→ Web d’Alex Scheffler

+2



.

Provença, 101, 08029 Barcelona | (+34) 93 444 18 00 | info@editorialjuventud.es


	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Botón 23: 
	Botón 26: 
	Botón 24: 
	Botón 25: 
	Botón 27: 
	Botón 28: 


