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Editorial
Contes per créixer 

Contes per a la vida

ING Edicions és una editorial de literatura infantil i 
juvenil de Barcelona, amb més de 20 anys de trajectòria, 
que té una missió molt clara: acompanyar els infants 
en el seu creixement a través de la saviesa dels contes, 
especialment tradicionals i clàssics. Amb una cuidada 
qualitat artística i pedagògica, els nostres àlbums il·lustrats 
intenten recuperar l’espai privilegiat de la infància, una 
tasca imprescindible en el món en el què vivim avui, tan 
influenciat per les pantalles i els mitjans audiovisuals.

Un veritable conte és com una llavor que creix en el 
nen quan és el moment, i li aporta noves formes de 
comprensió per a les vivències que se li presenten. Com 
si es tractés d’una veu del passat, el conte té la capacitat 
de parlar-li, ajudar-lo en el seu camí, nodrir-lo i protegir 
la seva vida interior.

ING Edicions forma part de les editorials sensibilitza-
des amb la Lectura Fàcil. Els llibres de Lectura Fàcil són 
llibres especialment adaptats pel que fa al llenguatge, 
el contingut i la forma per a aquells que s’inicien en 
la lectura o per a persones i col·lectius amb dificultats 
lectores.

Aquest logotip identifica els materi-
als de Lectura Fàcil que segueixen les 
directrius internacionals de l’IFLA 
(International Federation of Library 
Associations and Institutions) i d’In-

clusion Europe quant al llenguatge, el contingut i la for-
ma, amb l’objectiu de facilitar-ne la comprensió. 

L’atorga l’Associació Lectura Fàcil (www.lecturafacil.net).

Lectura Fàcil 
Una eina imprescindible 

per a escoles i biblioteques



Novetat!

L’abella Flora
i el prat de les cinc flors

L’abella Flora viu al costat d’un prat ple de flors. Li encanta visitar-les i 
agafar-los una mica de nèctar i pol·len!

Un dia, un terrible incendi destrueix el seu rusc. La Flora i les seves 
companyes han de fugir i construir una nova casa ben lluny, al costat d’un 
prat on només hi ha cinc flors.

Però, a mesura que la Flora comenci a visitar-les cada dia, alguna cosa 
canviarà... i el prat s’omplirà lentament de vida.

I, per si en vols saber més... inclou un annex de ciències naturals!

Amb una descripció acurada i unes il·lustracions plenes de llum i color, 
aquest conte ens mostra el paper imprescindible que tenen les abelles per 
al nostre món... i ens invita, també, a cuidar aquests petits insectes que tant 
ens cuiden a nosaltres.

• Text: Marta Busquets de Jover • Il·lustracions: Lisa Landwehr 
• Format: 27,2 x 21,2 cm • Nombre de pàgines: 40 • ISBN: 978-84-125137-0-7

16 €

Un preciós homenatge a les abelles i al seu paper clau per a la vida

El Pep Pom i la gran tempesta
Quins núvols més foscos que hi ha al cel! S’acosta una gran tempesta…

A la seva caseta, el Pep Pom estarà ben protegit del mal temps. Però, 
abans que comenci a ploure, decideix anar a avisar el seu amic Albert, un 
vell corb que viu a dalt de tot de la pomera.

De camí, el Pep toparà amb molts animalons espantats que no saben on 
refugiar-se de la tempesta… i no dubtarà a obrir-los les portes de casa seva.

Un bonic llibre, deliciosament il·lustrat per Daniela Drescher, que ens 
trasllada al bell mig d’una intensa tempesta tardorenca. Protagonitzat 
per un gnom que és un exemple de generositat i calidesa, aquest conte 
ens recorda la importància de tenir sempre les portes obertes i de ser 
acollidors i empàtics amb les persones del nostre voltant.

• Il·lustracions i text: Daniela Drescher • Format: 21,5 x 23,5 cm 
• Nombre de pàgines: 28 • ISBN: 978-84-123552-8-4

14,50 €

Un conte sobre l’amistat, la comunitat i el treball en equip

Novetats 2022!

Novetat!



On van quan plou?
Un nou conte de l’estimada Gerda 
Muller, que ens farà sortir una estona de 
la ciutat per endinsar-nos a les meravelles 
de la natura.

En Lluc i la Mariona, que viuen a la ciutat, 
han anat a passar el dia al camp amb el 
seu cosí gran, l’Esteve.

Durant l’excursió, descobreixen un munt de coses interessants. Sobretot 
quan una intensa pluja primaveral els enxampa de ple i els més petits es 
pregunten: on van, els animals, quan plou?

Amb una descripció acurada dels animals i les plantes de casa nostra, 
aquest conte és, també, un gran treball documental de ciències naturals.

• Text i il·lustracions: Gerda Muller • Traducció: Guillem Aubia 
• Assessorament científic en català: Tony Galiano
• Format: 28 x 22,5 cm  cm• Nombre de pàgines: 32 • ISBN: 978-84-123221-6-3

Un nou àlbum il·lustrat imperdible de Gerda Muller

14,50 €

BE
ST

 BOOK OF 2021

Més que un conte: un projecte educatiu per millorar el món

14,50 €
Novetat!

Tu també pots
Una història inspiradora sobre el poder dels 
infants i joves

Tot comença amb un conte sobre un bosc en flames 
i un pit-roig que, gota a gota, intenta apagar, tot 
sol, el foc. Quan la Mia i els seus companys senten 
aquesta història, s’adonen que ells també poden 
convertir-se en pit-rojos i aportar la seva gota per 
millorar el món.

“I jo, què puc fer?” és la pregunta que amaga l’essència de Tu també pots, un 
projecte educatiu que mostra a infants i joves que un món millor és possible 
i els inspira a passar a l’acció per construir-lo.

• Text: Anna Llauradó • Il·lustracions: Maria Girón
• Format: 15,5 x 20,5 cm• Nombre de pàgines: 56 • ISBN: 978-84-123221-8-7



Aprendre a estimar la diferència

14,50 €

Bambú
El Bambú i els seus germans viuen als Pirineus, 
envoltats de prats i boscos. Són uns cadells 
molt juganers i els encanta ajudar la seva mare 
a vigilar les ovelles i cuidar el ramat. Tots són 
molt feliços aprenent a ser bons gossos pastor! 
Tots excepte un... el Bambú.

Tot canvia el dia que el Bambú és adoptat per 
un nen amb qui establirà una connexió molt 
especial… i descobrirà que ell també té el seu 
lloc al món.

Bambú no és només una oda a la diversitat, és 
també una història que ens parla del valor de la 
solidaritat, de l’altruisme, de la responsabilitat 
i de l’amor pel món natural, a través d’uns 
protagonistes únics i inoblidables.

• Autora: Marta Busquets • Il·lustradores: Grillo en casa 
• Format: 21,2 x 27,2 cm• Nombre de pàgines: 32 
• ISBN:  978-84-122014-4-4

TAMBÉ 
EN 

BRAILLE

Els nens del bosc
Els nens del bosc viuen en una petita casa 
entre les arrels d’un vell pi. Juguen a fet i 
amagar amb els esquirols, aprenen a desxifrar 
els missatges del vent a la classe de la senyora 
Òliba i, les nits més fredes, s’arrauleixen a 
la vora del foc per escoltar els contes que els 
expliquen els seus pares.

15 €

Nova edició revisada i adaptada a Lectura Fàcil

2a edició revisada

• Il·lustracions: Elsa Beskow • Format: 29,5 x 23,5 cm
• Nombre de pàgines: 36 • ISBN: 978-84-122014-9-9

L’ou del sol 
Una petita fada que viu en un frondós bosc 
del nord descobreix una cosa extraordinària: 
un ou del sol!

Com ha arribat fins al bosc? Què ha de fer 
per retornar-lo al seu niu? 

Nova edició revisada i adaptada a Lectura Fàcil

15 €
2a edició revisada

• Il·lustracions: Elsa Beskow • Format: 29,5 x 23,5 cm
• Nombre de pàgines: 32 • ISBN: 978-84-123221-1-8



Novetat!

El niu de la Tit
Un conte que ens parla dels cicles de la vida i ens mostra la saviesa dels 
petits éssers amb qui convivim. 

T’agradaria volar amb la Tit?

En aquest conte coneixerem el dia a dia de la Tit, una petita mallerenga 
que viu en el forat d’una pomera.

L’acompanyarem mentre busca menjar entre la neu, quan els dies són més 
freds, i veurem com treballa per construir un nou niu quan arriba el bon temps.

Descobrirem com forma una família, i com alimenta i cuida les seves cries.
I observarem, també, com les petites mallerengues creixen protegides pels 
seus pares, fins que els arriba el moment d’alçar el vol cel amunt i deixar 
enrere el niu on han nascut...

• Il·lustracions: Gerda Muller • Text: Sophie Chérer 
• Format: 19 x 21cm • Nombre de pàgines: 40 • ISBN: 978-84-123552-2-2

13 €

Un nou àlbum il·lustrat imperdible de Gerda Muller

Em feu un lloc?
En aquesta època de l’any en què sembla que 
la natura dormi, el temps fred ens convida a 
estar-nos a casa. I justament això és el que faran 
els sis animalets del nostre conte...

• Text i il·lustracions: Loek Koopmans
• Format: 21,5 x 23,5 cm • Nombre de pàgines: 32
• ISBN: 978-84-122014-8-2

Reedició revisada i millorada per als més petits!

14,30 €
3a edició revisada

Els bons amics
Quan l’hivern arriba al bosc, als animals els cos-
ta molt trobar menjar. Seguint una pastanaga 
coneixerem un grup d’animalets que ens ense-
nyarà que val la pena compartir tot el que el 
món ens ofereix.

• Text: Conte tradicional xinès 
• Il·lustracions: Gemma Sales • Format: 21,5 x 23,5 cm 
• Nombre de pàgines: 32 •  ISBN: 978-84-122014-6-8

Conte tradicional xinès sobre donar i rebre

14,30 €
3a edició revisada



Quants tomàquets!
Un inspirador conte-receptari que ens recorda 
la importància de dotar d’entusiasme, sentit i 
curiositat tot allò que fem a la vida. 

La Mila està entusiasmada amb les seves 
tomaqueres. I, quan l›avi ve a passar un cap 
de setmana amb ella, se›ls acudeix una idea 
fantàstica: escriure el seu propi llibre de receptes 
de tomàquets! D’aquesta manera, recopilaran 

junts totes les delicioses receptes de diferents països del món que els 
proposaran els seus bons amics i veïns.

• Il·lustracions: Sanne Dufft • Traducció: Blanca Schattner Pac 
• Format: 21,5 x 23,5 cm• Nombre de pàgines: 40 • ISBN: 978-84-123552-4-6

14,90 €

Un conte-receptari que ens mostra la importància 
de fer activitats amb sentit amb els infants

Els tomàquets 
de la Mila
L’avi fa a la Mila un regal ben especial: unes 
tomaqueres. Li ensenya a plantar-les i a cuidar-les. 
Dia rere dia, la Mila anirà descobrint, entusiasmada, 
com van canviant les seves estimades plantes. 
Gràcies al seu esforç, dedicació i amor, les 
tomaqueres li donaran molt més que els seus 
fruits: també aprenentatges que l’acompanyaran 
per sempre.

• Il·lustracions: Sanne Dufft • Format: 21,5 x 23,5 cm 
• Nombre de pàgines: 36 • ISBN: 978-84-120293-4-5

14,90 €

Una inspiradora història per despertar en els infants l’amor per 
la natura i valors com el saber esperar,  l’esforç o la cooperació.

BE
ST

 BOOK OF 2020

La llebreta
Aquest bonic conte, amb imatges senzilles, 
ens parla de la força dels paranys i de la 
importància de saber trobar el camí correcte 
en les nostres accions. 
el camí correcte en les nostres accions. 

• Il·lustracions: Albert Asensio 
• Format: 27,2 x 21,2 cm • Nombre de pàgines: 36 
• ISBN: 978-84-120293-7-6

Qui serà aquest any la veritable llebre de Pasqua?

14,50 €

Un llibre ple de bellesa amb què Gerda Muller ens acompanya
a fer un recorregut per les 4 estacions de l’any

15 €

Un any al voltant 
del gran roure
El Roger i els seus pares viuen en una casa al bell 
mig del bosc. Quan els seus cosins, el Bernat i 
l’Alba, van a visitar-los, el Roger decideix ensenyar-
los un arbre molt especial: un gran roure que té 
més de 300 anys!

A través de les visites que els tres nens fan al gran 
roure durant un any, aquest llibre ens acosta als 

canvis que viu el bosc al llarg de les estacions.

I, per als més grans, inclou un annex de ciències naturals!
Amb una descripció acurada dels animals i les plantes que habiten els 
nostres boscos, aquest llibre és ideal per descobrir i aprendre els secrets de 
la flora i la fauna de casa nostra.
Una gran eina per donar respostes a la curiositat que desperta la natura 
en els infants.

• Adaptació i correcció: Marta Busquets • Il·lustracions: Gerda Muller
• Format: 21,2 x 27,2 cm • Nombre de pàgines: 48 • ISBN: 978-84-120293-0-7

2a edició revisada

2a edició revisada

Novetat!



El petit castor
El petit castor viu tot sol a la vora d’un es-
tanc. No té ni família ni amics. Però un dia, 
mentre està plorant, sent que algú també 
plora a l’altra banda del llac... I comença la 
recerca d’un amic.

• Text: Amy MacDonald 
• Il·lustracions: Sarah Fox-Davies
• Format: 26,5 x 22 cm • Nombre de pàgines: 32
• ISBN: 978-84-938175-9-6 

Amistat, escolta i cooperació

13 €
2a edició revisada

L’eruga verda
La petita eruga molsuda i verda voldria jugar 
amb les papallones, però les papallones estan 
molt enfeinades i es queda tota sola.

En aquest conte acompanyarem la petita eruga 
en el seu viatge de transformació.

• Text: Conte recollit per escoles Waldorf 
• Il·lustracions: Sally Cutting • Format: 21 x 23 cm 
• Nombre de pàgines: 28 • ISBN: 978-84-948300-6-8

Transformar-se per alçar el vol

13 €
2a edició revisada

Adaptació del conte dels Germans Grimm 
El pescador i la seva dona 

El peix dels desitjos
Un pescador i la seva dona viuen en una olla, a 
prop del mar. Un dia l’home pesca un peix que li 
parla i li suplica que l’alliberi, i ell ho fa. Però, en 
arribar a casa, la seva dona el renya i li diu que era 
un peix dels desitjos...

• Text i il·lustracions: Loek Koopmans
• Format: 21 x 26,8 cm • Nombre de pàgines: 32
• ISBN:  978-84-945514-5-1

13 €

La font
Hi ha viatges meravellosos que ens porten a 
mons desconeguts. Aquest és un d’ells. Dins 
del conte viatjareu amb els silfs i les sílfides, 
que es transformaran en gotetes d’aigua i llis-
caran per les coves d’una muntanya. 

• Il·lustracions: Àuria G. Galcerán 
• Format: 27,2 x 21,2 cm  • Nombre de pàgines: 32 
• ISBN:  978-84-947589-3-5

El cicle de l’aigua

13 €
2a edició revisada



21 contes 
dels Germans Grimm
Els contes dels Germans Grimm són un clàssic de 
la literatura infantil i una de les obres mestres de 
l’art narratiu universal. 
En realitat la seva obra és un recull de contes 
populars recuperats de la tradició oral que els 
Grimm van transcriure amb total fidelitat, 
procurant conservar l’originalitat i la bellesa de la 
llengua popular. 

• Adaptació i correcció: Laura Hugas Orpina
• Il·lustracions: Daniela Drescher• Format: 18,6 x 25 cm
• Nombre de pàgines: 176 • ISBN: 978-84-948300-2-0

Una tria dels títols especialment indicats per Primària, 
amb el segell de Lectura Fàcil

21 €

Lluna nova
Un llibre per acompanyar les nenes a rebre la 
seva primera menstruació. Perquè, més enllà 
de les explicacions pràctiques a què la nostra 
societat tendeix a reduir aquest fet, l’ànima 
infantil té la necessitat de comprendre el seu 
vertader significat, i de viure aquesta experiència 
de forma conscient.

• Il·lustracions: Claudia Tremblay • Format: 15,5 x 20,5 cm
• Nombre de pàgines: 56 • ISBN: 978-84-948300-1-3

Un llibre per acompanyar les nenes a rebre 
la seva primera menstruació

14,90 €

2a
edició
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Av. de Josep Tarradellas, 118, 1B - 08029 Barcelona
T. +34 93 419 59 59 

 info@ingedicions.com - www.ingedicions.com

ING Edicions amb la Lectura Fàcil.
Per un món més de tots.

Pots trobar els nostres llibres de 
Lectura Fàcil a la nostra botiga online.

www.ingedicions.com

Segueix-nos a @ingedicions


