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Natural Gifts

L’anglès és el regal ideal 
per a aquest Nadal !

Els llibres en anglès són un gran regal per 
als vostres fills i filles durant aquest Nadal. 

Voleu saber per què?

1. La lectura és una eina pedagògica que ajudarà 
els vostres fills i filles a continuar enriquint  

el seu anglès.

2. Us permet a pares i mares compartir un moment 
de qualitat amb els vostres fills i filles.

3. Llegir és divertit, fomenta la imaginació i 
afavoreix que els nens i nenes siguin més empàtics. 

Regaleu contes en anglès! 
La manera més imaginativa d’exposar 

els nens i nenes de 0 a 13 anys 
al nou idioma.

Mousy, Linda, Bunny i Sam són els personatges que 
acompanyen els més petits en l’aventura d’aprendre 

anglès.

Peluixos

Els llibres i jocs d’aquesta col·lecció suposen 
el primer contacte amb l’anglès i ajuden a 

desenvolupar habilitats tàctils, d’associació 
i motricitat.

The Play&Learn Collection

Llibres i jocs de memory amb l’ovelleta Betty Sheep 
com a protagonista. Els petits aprendran frases 

simples i amb estructures bàsiques, de lectura fàcil,  
per consolidar l’aprenentatge.

The Betty Sheep Collection
0-3 
anys

0-2 
anys

2-4 
anys

www.kidsandus.es

Trobaràs tots aquests productes 
al teu centre Kids&Us i també 
a l’Online Shop de Kids&Us.

27,80 €36,90 €

36,90 €/u.
20,20 €/u.

12,20 €/u.

9,10 €

9,10 €/u.

16,70 €/u.

16,70 €
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Amb les aventures de la simpàtica Gina, els nens i 
nenes consolidaran vocabulari relacionat amb els 

animals, la cuina, els colors i objectes quotidians. A 
més, treballaran estructures per comparar 

o expressar desitjos, entre altres.

Dels 3 als 10 anys s’obre un gran ventall de 
possibilitats de joc per als nens i nenes. Els llibres 

d’aquesta col·lecció contenen més de 40 jocs i 
700 àudios cadascun i són ideals per repassar i 

complementar allò que s’ha après a classe.

Els lectors dels llibres de la col·lecció Readers 
es convertiran en protagonistes de la història. 

A mesura que avancin en la lectura, se’ls 
plantejaran reptes que hauran de resoldre 

per completar l’aventura.

5-7 
anys

3-10 
anys

1-10 
anys

9-13 
anys

Producte
destacat

El superlector digital de Kids&Us llegeix els 
nostres llibres i ofereix contingut extra, cosa que els 

converteix en interactius. Funciona amb tots 
els llibres de Kids&Us excepte els 

de la col·lecció Readers.

Talking Pen The Readers CollectionThe Listen&Play CollectionThe Gina Ginger Collection

Many Monsters pretén convertir la lectura del 
conte en una experiència que desperti la curiositat i 

fomenti l’observació dels petits. 

The Many Monsters Collection
3-5 
anys

19,20 €/u.

16,70 €/u.

22,30 €
22,30 €

24,30 €

19,20 €/u.

66,70 €

18,20 €/u.


