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Llibres de coneixements novembre 2018 

Títol: Els Animals de la mar 

Autors/es: Romatif, Alexia 

Editorial: Barcelona: Animallibres, 2018 

Signatura: I59.19 Rom 

Sinopsi: Descobreix els animals de la mar, les seues particularitats 
i els seus costums, a través de belles fotografies i de fitxes amb 
textos curts i divertits.  

Un llibre per a saber-ho tot sobre els animals de la mar! 

 

 

Títol: Cómo construir un hermano mayor : un libro de anatomía y 
bricolaje 

Autors/es: Vaugelade, Anaïs 

Editorial: Barcelona: Juventud, 2018 

Signatura: I611 Vau 

Sinopsi:  Què pots fer si vols un germà major i ho vols ja? Pots construir un, clar! I aprofitar 
l'ocasió per comprendre, pas a pas, com funciona el cos humà. 
 
Zuza sap exactament com muntar-ho, amb l'ajuda dels seus amics i d'una enciclopèdia, 
usant fustes per als ossos, cinta elàstica per als lligaments, kétchup per a la sang i peles de 
nous per a les ungles. 
 
Però quan estigui llest, com podrà posar-ho en moviment i fer que parli? 
 
Un àlbum d'anatomia i bricolatge! 
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Títol: Cómo funciona un aeropuerto 

Autors/es: Cuadrado, Jordi; il·lustració: Socias, Marcel  

Editorial: Barcelona: Parramon, cop. 2018 

Signatura: I656.7 Cua 

Sinopsi: Cada dia tenim nombrosos serveis al nostre al voltant, però moltes vegades ni ens 
imaginem la seva complexitat. Probablement, en més d'una ocasió hem anat a un aeroport i 
fins i tot hem volat en un avió, però perquè tot aquest complex món funcioni hi ha molts 
elements que no veiem i que resulten imprescindibles. Amb aquest llibre anem a descobrir-
los!  
A més de veure les parts accessibles als passatgers, també veurem i aprendrem què ocorre 
en totes aquelles àrees ,les més extenses i tècniques, on solament poden entrar, sota un 
estricte control, les persones que allí treballen.  
A més, aquest llibre inclou una APP amb Realitat Augmentada que et permetrà aprendre, 
divertir-te i descobrir com funciona un aeroport. 

 

 

Títol: Què és la guerra 

Autors/es: Altarriba, Eduard 

Editorial: Barcelona: Bang, 2018 

Signatura: I355 Alt 

Sinopsi: Ciceró va definir la guerra com l'afirmació per la força. 
Dos mil anys més tard i l’endemà del segle més mortífer de la seva història, la humanitat pot, 
més que mai, fer-la desaparèixer. Per això, cal comprendre quins són tots els seus 
mecanismes, causes, efectes i conseqüències. Conèixer la guerra és el primer pas cap a la 
pau. Aquest llibre explica d'una manera sintètica i mitjançant breus recordatoris històrics el 
que és la guerra, així com tots els mitjans desplegats per tal d’evitar-la. 
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Títol: ¿Quién cree qué?: el gran libro de las religiones para niños 

Autors/es: Wills, Anna 

Editorial: Madrid: Maeva, cop. 2018 

Signatura: I291 Wil 

Sinopsi: Llegeix la història de cada religió, sorprèn-te amb detalls 
sobre les seves celebracions més importants i descobreix els seus 
déus, costums o, fins i tot, animals i aliments sagrats. A més, els 
viatgers més intrèpids, podran passejar per un mercat hindú, 
submergir-se en un poble budista, passar una bona estona en una 

festa jueva... prepara't per sorprendre't! 

 

Títol: Super Scratch: el método más fácil y divertido para aprender 
a programar 

Editorial: Barcelona: Destino, 2018 

Signatura: I681.3(Scr) Sup 

Sinopsi: Crea els teus propis jocs alhora que aprens a programar!  
A través d'un senzill pas a pas i de divertits reptes, ho 
aconseguiràs en un tres i no res. Mitch i Scratchy seran les teves 
guies. Tot a punt per a aquesta aventura? Scratch és un llenguatge 
de programació molt popular i senzill utilitzat per milions de 
persones al món. En arrossegar caixes blocs de codi de colors es 
poden aprendre fàcilment els conceptes bàsics de la programació i 

fer videojocs i animacions. Solament necessites un ordinador i connexió a la xarxa. 

 

 

 


