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VEHICLES
És un camió, una ambulància, un tren o una 

bicicleta? Amb aquesta novetat, el vostre nadó 
aprendrà a descobrir cada mitjà de transport, 

observant-ne les imatges en blanc i negre i parant 
atenció als detalls acolorits de vermell. 

20 pàgines  
16 x 16 cm 
Tapa dura

P.V.P.: 7,95 €

9 788468 267470

            per a tota la família!
Per als més petits us presentem VEHICLES, un nou llibre de la col·lecció Baby Montessori 

destinada a descobrir el món. 

Si us agraden els animals, tenim dues recomanacions: acostar-vos a la teoria de les espècies sota 
el guiatge de CHARLES DARWIN o endinsar-vos en EL FANTÀSTIC LLIBRE DELS DINOSAURES                 

i convertir-vos en experts cuidadors d’aquests éssers meravellosos. 

  I per als més intrèpids, us presentem EL GRAN LLIBRE DELS JOCS DE DETECTIUS. El lladre no 
podrà escapar-se… o sí?

¡Viu els ll ibres!

CHARLES DARWIN
Charles Darwin va ser un dels naturalistes 
més influents en la història de la ciència i 

el pensament. Vols saber quina era la seva 
teoria sobre l’evolució de les espècies 

animals i vegetals? Anima’t a 
descobrir-la! 

40 pàgines  
22,9 x 23 cm 
Tapa dura

P.V.P.: 9,95 €

9 788468 270418
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EL GRAN LL IBRE DELS JOCS 

DE DETECTIUS
20 pàgines  
27 x 36 cm 
Tapa dura

P.V.P.: 19,95 €

9 788468 272535

EL FANTÀSTIC LLIBRE   
DELS DINOSAURES
GUIA PER A CUIDADORS EXPERTS

Aquest no és un llibre de dinosaures com 
els altres. Si t’hi endinses, tindràs a l’abast la 
informació necessària per descobrir aquestes 

meravelloses criatures… i a més a més, 
aprendràs a cuidar-les, educar-les i alimentar-

les! Estàs preparat per conèixer el món misteriós 
d’aquests animals fascinants? 

64 pàgines  
27 x 30 cm 
Tapa dura

P.V.P.: 18,50 €

9 788468 272405

Les pàgines d’un llibre, poden convertir-
se en taulers de joc? La resposta és… sí! 

Munta les fitxes i el dau que trobaràs 
a l’interior i desafia el teu contrincant. 

Però atenció: has de saber que els 
jocs continguts en aquest llibre poden 
provocar un augment considerable de 
l’enginy i la intel·ligència dels jugadors! 
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OFICINES 
COMERCIALS

Per a més informació 
visita el nostre web:
www.vvkids.com

o contacta amb:
info@vvkids.com @vv.kids

Polígon Industrial Pratenc. c/ 111, parcel·la 16. 
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona). 
Tel.  93 478 27 55 - Fax  93 478 36 59

Servei a: 
BARCELONA, GIRONA, LLEIDA, TARRAGONA 
i també a ANDORRA

Polígon Els Mollons. c/ Traginers, parcel·la 17. 
46970 Alaquàs (València).
Tel.  96 198 62 10 - Fax  96 151 21 30

Servei a: 
ALACANT, CASTELLÓ i VALÈNCIA

Polígon Son Castelló. c/ Gremi de Boneters, 16. 
07009 Palma de Mallorca. 
Tel.  971 43 23 81 - Fax  971 76 03 54

CATALUNYA

COMUNITAT VALENCIANA

ILLES BALEARS


