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Segueix-nos a:

El regal dels Reis Mags 
El miracle nadalenc d’en Jonàs Tristany
O.Henry - Susan Wojciechowski 
Il·lustracions de P.J. Lynch

El cèlebre conte del nord-americà O. Henry ens descobreix 
que, quan arriba el Nadal, els veritables regals  
(la generositat, l’amor i el sacrifici) no es troben en una 
botiga de luxe sinó en una llar humil.
El llibre es complementa amb la commovedora història  
d’un tallista de fusta, la vida del qual canvia totalment  
quan una vídua i el seu fill li encarreguen un pessebre.

ISBN: 978-84-682-7236-8

ISBN: 978-84-682-7854-4

Charles Dickens
adaptació de José María Pérez Zúñiga

il·lustracions de Patrick Benson
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Charles Dickens
adaptació de José María Pérez Zúñiga
il·lustracions de Patrick Benson

El vell Ebenezer Scrooge és un egoista incorregi-
ble que explota el seu empleat i que no pensa mai
en els altres. Però una nit de Nadal se li apareixen
diversos fantasmes que li fan comprendre que el
món està ple de persones que necessiten el seu
ajut i el seu afecte…, i el cor del vell avar es trans-
forma per sempre.

Aquesta adaptació infantil de Cançó de Nadal,
la clàssica obra de Charles Dickens, ha estat es-
crita pel novel·lista José María Pérez Zúñiga i
l’ha il·lustrat l’artista anglès Patrick Benson amb
uns dibuixos tendres i inspirats.

ISBN: 978-84-316-9093-9

ISBN: 978-84-682-8198-8

Nadal de fantasmes
Charles Dickens 
Adaptació de José María Pérez Zúñiga 
Il·lustracions de Patrick Benson

De la col·lecció Pinyata. 
Per treballar l’amistat, la confiança,  
la generositat, la responsabilitat  
o la solidaritat entre d’altres valors. 
Per als més petits.

Il·lustracions de Christian Birmingham

 

  



La vigília de Nadal, el vell avar Ebenezer Scrooge
rebutja de mala manera la invitació del seu nebot a
sopar, es nega a fer un donatiu per als pobres, renya
amb severitat el seu empleat i, després de tancar el
despatx, se’n va cap a casa. Però tan bon punt arriba al llindar de
la porta se li apareix el fantasma de Jacob Marley, el seu antic
soci, el primer dels quatre espectres que, en una nit d’autèntic
malson, faran que Scrooge reflexioni sobre la seva conducta pas-
sada i present i prengui consciència del destí que té a tocar si no
canvia d’actitud. Mogut pel seu profund compromís social, el
novel·lista anglès Charles Dickens (1812-1870) va compondre
aquest relat deliciós i commovedor per remoure les consciències
dels seus lectors: els volia convèncer de la necessitat de ser
bondadós i practicar la caritat en un món ple d’injustícies i de
gent necessitada.

Aquesta adaptació respectuosa i àgil de la famosa novel·la de
Dickens ha estat il·lustrada pel jove artista britànic Christian

Birmingham, que ens transmet tot l’esperit d’aques-
ta emotiva història amb gran detallisme i intensitat.
L’edició es completa amb notes explicatives i un

apèndix d’activitats.

Conte de Nadal
Conte de Nadal
Charles Dickens
Adaptació de Pau Anton Pascual
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ISBN: 978-84-316-7156-3

ISBN: 978-84-682-7834-6

Conte de Nadal
Charles Dickens 
Adaptació de Pau Antón Pascual 
Il·lustracions de C. Birmingham

De la col·lecció Cucanya. 
Relat moral i d’aventures per als joves.

 Cançó de Nadal
Charles DickensCançó de Nadal 

Hi ha pocs escriptors que puguin presumir d’haver creat un mite. 
Però Charles Dickens (1812-1870) n’és un exemple amb el seu 
Ebenezer Scrooge, l’incorregible «pecador vell i cobdiciós» que 
un bon dia somia amb tots els horrors que haurà de patir si con-
tinua sent tan egoista. Esperonat per la seva preocupació social, 
Dickens va crear una història melodramàtica, deliciosa i inobli-
dable, en la qual els personatges i els seus comportaments són 
contemplats amb una mirada infantil. La seva intenció era cons-
cienciar els lectors sobre les nombroses mancances dels necessi-
tats, però, sens dubte, va aconseguir una altra cosa: convertir el 
Nadal en una festa joiosa plena de bondat i de bons propòsits, 
però també d’exquisideses que assaborim tant com la prosa ma-
tisada i poètica amb què les descriu.

Aula Literària
Per assolir l’objectiu pedagògic que es proposa Aula Literària, 
aquesta edició va acompanyada d’una introducció i d’unes notes 
explicatives, amb una part final d’activitats que analitzen l’obra des 
del punt de vista literari, històric i ètic. L’edició incorpora un gran 
nombre d’aquarel·les del reconegut artista irlandès P. J. Lynch.

ISBN: 978-84-682-0980-7

9 788468 209807
1 2 5 2 3

Ca
nç

ó 
de

 N
ad

al
   

• 
  C

ha
rl

es
 D

ic
ke

ns

16

ISBN: 978-84-682-0980-7

ISBN: 978-84-682-6500-1

Cançó de Nadal
Charles Dickens 
Il·lustracions de P.J. Lynch

Il·lustrat amb més de seixanta aquarel·les 
de l’artista irlandès P.J. Lynch. 
De la col·lecció Aula Literària.
Novel·la moral i de fantasia.

Et presentem la selecció de lectures de 
temàtica nadalenca perquè el teu alumnat 
les llegeixi durant el primer trimestre i les 
pugueu treballar pel Nadal.

Veure mostra

Veure mostra

Veure mostra

Veure mostra
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Tots els materials en paper de l’Editorial Vicens Vives estan impresos en paper ecològic reciclable i amb tintes 
exemptes d’elements pesants solubles. Directiva Europea 88/378/UE, norma revisada EN/71

Més títols per a aquesta època:

https://www.vicensvives.com/vvweb/view/pages/p01/load.php?id=13&lang=ca
https://www.facebook.com/vicensvives
https://twitter.com/vicensvives
https://www.youtube.com/user/VicensVivesDigital
https://www.instagram.com/vicensvives/?hl=es
http://es.tiching.com
https://shop.vicensvives.com/ca/
https://www.flipsnack.com/VV2020/conte-de-nadal/full-view.html
https://www.flipsnack.com/VV2020/mostra-nadal-de-fantasmes/full-view.html
https://www.flipsnack.com/VV2020/can-o-de-nadal/full-view.html
https://www.flipsnack.com/VV2020/mostra-el-regal-dels-reis-mags/full-view.html

