NOVES
AVENTURES
I PROPOSTES
MONSTRUOSES!

La novel·la
gràfica
que fa lectors

La novel·la gràfica

1
2
3

que fa lectors

Més de

450.000
exemplars
venuts!

Una manera diferent de llegir,
aprofitant la riquesa
de combinar textos i imatges.

Diversos nivells de lectura,
idonis per a diferents graus
de competència lectora.

Un llibre que convida a llegir
llibres, l’argument del qual es basa en el

plaer de llegir per diversió i no per obligació.

L’Agus té recursos!
Descobreix-los a agusandmonsters.com!
Accedeix a l’ ESPAI PEDAGÒGIC del web d’Agus&Monsters i descobreix els nous
recursos pedagògics per dinamitzar la lectura associats a la sèrie de llibres.
Propostes monstruoses
Un conjunt d’activitats per incentivar la lectura i acompanyar els nens i les nenes en la millora
de l’hàbit lector. Lectures en veu alta, escriptura creativa, creació artística, audiovisuals…
Comparteix amb els lectors experiències
agradables al voltant de la lectura!

Recursos digitals
i interactius
Activitats multimèdia lúdiques que
obren al lector una nova dimensió de
la sèrie: conèixer de més a prop els autors
i els personatges principals, i també satisfer
la seva curiositat respecte a les referències
literàries i culturals que apareixen en els
diferents títols de la sèrie.
I també hi ha guies de lectura amb
fitxes d’activitats adaptades al model de
competències i directrius de PIRLS.

Vols veure els

interactius

monstruosos?

Novetat!

L’illa
de Truman

Hola! Soc l’Agus i el meu millor amic és un monstre que
necessita llibres per continuar despert. Amb la Lídia i
una colla de monstres amb poders extraordinaris, ens
enfrontem a les bogeries del Dr. Brot, que aquesta
vegada n’ha preparat una de grossa: ha fet desaparèixer
els meus amics i els ha portat a una illa secreta
que està controlada per homes de negre.
L’amo d’aquesta illa, el general
Blackboard, l’ajudarà
a fer-se amo de tot.
I ja van
El món està en perill!
L’illa de Truman

PVP 12,90 €

DISPONIBLE
A PARTIR DE

SETEMBRE

La criatura

Hola! Soc l’Agus i ja deveu saber
que amb els meus amics, la Lídia i els
monstres, visc tota mena d’aventures.
Per cert, coneixeu la història del Dr. Frankenstein?
Doncs, just quan el Sr. Flat ens l’estava explicant,
el Dr. Brot la va sentir i va tenir una idea... Es va
posar a crear la seva pròpia criatura amb la idea
d’escampar el mal i el caos pertot arreu. El pobre
ésser va rebre el nom de Criatura i, tot i que al
principi ens feia una mica de por, no vam trigar
a entendre que calia ajudar-lo! Voleu saber com
ho vam fer?

La criatura

PVP 12,90 €

19 aventures!

TÍTOLS DE LA SÈRIE
12a

8a

EDICIÓ

1. Arriba el Sr. Flat!

2. Salvem el Nautilus!

PVP 12,90 €

5a

PVP 12,90 €

3a

9. Bon Nadal,
estimats monstres!

PVP 14,00 €

4a

7. La carta més alta

3a

PVP 12,90 €

PVP 12,90 €

3a

EDICIÓ

10. La nit
del Dr. Brot

4a

EDICIÓ

8. El salt del temps

PVP 12,90 €

PVP 12,90 €

EDICIÓ

PVP 12,90 €

EDICIÓ

EDICIÓ

6. De llibre en llibre

EDICIÓ

4. La guerra del bosc

PVP 12,90 €

4a

EDICIÓ

6a

EDICIÓ

3. La cançó del parc

PVP 12,90 €

5. La llegenda del mar

8a

EDICIÓ

3a

EDICIÓ

11. L’arbre
dels malsons

PVP 12,90 €

EDICIÓ

12. El tresor
perdut

PVP 12,90 €

2a

2a

EDICIÓ

13. Olimpíada
cultural

14. Virus!

PVP 12,90 €

PVP 12,90 €

EDICIÓ

16. La biblioteca
secreta

PVP 12,90 €

2a

7a

PVP 10,90 €

2a

EDICIÓ

15. Els carters
de l’espai

PVP 12,90 €

EDICIÓ

EDICIÓ

Sant Jordi
de les Galàxies

2a

EDICIÓ

Activijocs
monstruosos

Activijocs
monstruosos 2

PVP 9,50 €

PVP 9,50 €

Monster
Notebook

PVP 10,00 €

Arriba

el Sr. Flat!

Arriba

de veritat!
Peluix Sr. Flat

PVP 22,90 €

Visita el web
i uneix-te al club d’Agus&Monsters!
agusandmonsters.com

Atenció al client:

Segueix-nos a:

combeleditorial.com
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#agusandmonsters
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