
Do re mi fa flor. La primavera en cançons    CD
8436564939180 - 15,00 €

Ferran Andechaga i Sergi Esparza
Matèria: Música - Públic: infantil, fins a 12 anys

Recull de cançons de nova creació amb molt de ritme i estils 
variats, que agradarà a grans i petits. No te’l pots perdre! 
Inclou les cançons cantades i les bases instrumentals.

CATÀLEG ABRIL 2020

La Mariona i la capseta màgica                  
Laia Pastor i Jordi Pinyol
Il·lustracions de Joan Turu
9788494537288 - 9,95 €
Matèria: Música - Públic: Infantil

La Mariona va haver de néixer abans d'hora i va 
passar els seus primers mesos de vida dins una 
capseta màgica. 

Aquest és un conte ple de tendresa basat en 
fets reals, explicat pels pares de la Mariona i 
il·lustrat per Joan Turu.

Cantata de la llegenda de la Princesa 
i Sant Jordi        
Jordi Cartañá
Il·lustracions de Laura Magrinyà
9788494537295 - 12 €
Matèria: Música i conte infantil
Públic: infantil i mestres de música

Sant Jordi i la Princesa anant junts a trobar el 
drac, dones i homes soldat i altres elements que 
trenquen els estereotips de gènere. És la 
llegenda de Sant Jordi del segle XXI, explicada a 
ritme de pop-rock a la Cantata de la Llegenda de 
la Princesa i Sant Jordi. El llibre, el qual a banda 
de la història també conté les partitures, va 
acompanyat d’un CD en el qual hi participen  
Joan Reig i Maria Jacobs, entre d’altres. 

Correu electrònic:  info@lamusca.cat         Facebook:   facebook.com/LaMuscaCat
Twitter: @LaMuscaCat                                Instagram: @LaMuscaCat
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Do re mi fa fred. L’hivern en cançons    CD
8436530127245 - 15,00 €
Do re mi fa bo. L’estiu en cançons        CD
8436530129973 - 15,00 €

Ferran Andechaga i Sergi Esparza
Matèria: Música - Públic: infantil, fins a 12 anys

Recull de cançons de nova creació amb molt de ritme i 
estils variats, que agradarà a grans i petits. No te’l pots 
perdre!

Endevinalles musicals                  
Rosabel Bofarull Figuerola
9788494537219 - 11,50€
Matèria: Música - Públic: infantil, de 4 a 7 anys

Per als amants de les endevinalles, aquí en trobareu 
un recull de musicades, dibuixos per completar i un CD 
amb les cançons per poder-les escoltar i cantar. 

ESCRACKS. Campions del món        
Jordi Amigó Vilalta
9788494537226 - 16,00€
Matèria: Escacs - Públic: infantil i juvenil

Coneix els 20 campions mundials d’escacs a través de 
les seves biografies, anècdotes i problemes per 
resoldre de les seves pròpies partides. T’hi atreveixes?

Xilofonada poètica
A partir de Poemes dibuixats de Montse Ginesta    
Rosabel Bofarull
9788494537264 - 17,00 €
Matèria: Música - Públic: docents 

Poesies de Montse Ginesta musicades, pensades per 
cantar i acompanyar amb instruments Orff. S’inclou un 
CD amb els acompanyaments de piano, partitures i 
indicacions pedagògiques.

La teva cançó. Proposta de música i 
moviment
Mònica Cerdans, Joan Obradós i Nuria Mauricio
9788494537257 -  9,00 €
Matèria: Música - Públic: docents

Proposta didàctica de música i moviment basada en el 
conte africà “La teva cançó”.

Un sac d’endevinalles                  
Rosabel Bofarull Figuerola
9788494537240 - 11,50€
Matèria: Música - Públic: infantil, de 4 a 7 anys

Després de l’èxit d’Endevinalles musicals, apareix un 
nou recull d’endevinalles musicades. El llibre inclou un 
CD amb totes les cançons i dibuixos per pintar. 

Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac        
David Ortin Olivé
9788494537233 - 9,95€
Matèria: Conte - Públic: infantil 

Conte infantil inspirat en la Llegenda de St. Jordi, però 
amb algunes variacions i un final inesperat. Divertida i 
amena, no et deixarà indiferent. 
La Factoria BRAM n’ofereix la representació teatral.

Els Pastorets i la samarra d’en Getsè      
David Ortin Olivé
9788494537271 - 9,95€
Matèria: Conte - Públic: infantil 

Una versió personal, infantil i juganera del clàssic dels 
Pastorets, amb un desenllaç inesperat gràcies a la 
samarra d’en Getsè.
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