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LLIBRES DE CONEIXEMENTS OCTUBRE 2018 

  

Títol: L’Estaca 

Autors/es: Llach, Lluís 

Il·lustracions: Vila Delclòs, Jordi 

Editorial: Símbol, 2018 

Signatura: I323.1 (46.71) Lla 

Sinopsi: Ara fa cinquanta anys, Lluís Llach va compondre 

L’Estaca, una cançó que ha esdevingut un himne que 

traspassa fronteres i generacions. Un clam per la llibertat que 

forma part del nostre patrimoni col·lectiu. 

___________________________________________________________________ 

  

Títol: Exploradors de l’espai  

Autors/es: De Amicis, Giulia 

Il·lustracions i projecte gràfic: Giulia de Amicis 

Editorial: Vicens Vives, cop. 2018 

Signatura: I523 De A 

Sinopsi: Vols conèixer els secrets de l’espai? Aquest llibre 

reuneix les dades científiques més interessants sobre 

l’univers, juntament amb divertides curiositats i il·lustracions 

reveladores. 
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Títol: Inventari il·lustrat dels arbres 

Autors/es: Aladjidi, Virginie 

Il·lustracions: Tchoukriel, Emmanuelle 

Editorial: Faktoria K, 2018 

Signatura: I58.4 Ala 

Sinopsi: En aquest gran inventari descobriràs 57 arbres i 

arbustos europeus i d’arreu del món. 

  

 

 

Títol: Inventari il·lustrat dels dinosaures 

Autors/es: Aladjidi, Virginie 

Il·lustracions: Tchoukriel, Emmanuelle 

Editorial: Faktoria K, 2018 

Signatura: I56.81 Ala 

Sinopsi: Un inventari per sorprendre’s, meravellar-se i 

redescobrir els dinosaures. 

 

__________________________________________________________________________ 
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Títol: El Gran llibre del mar 

Autors/es: Zommer, Yuval 

Editorial: Joventut, 2018 

Signatura: I59.19 Zom 

Sinopsi: Perquè el cranc camina de gairell? Per què els 

pingüins no es congelen? L’estrella de mar és un peix? 

Sabies que un catxalot pot aguantar fins a 2 hores sense 

respirar? Sabies que el peix globus és el segon animal més 

verinós del món? 

En aquest llibre trobaràs les respostes a aquestes i a moltes altres preguntes sobre la fauna 

marina. 

 

 

Títol: Inventores i els seus invents 

Autors/es: López, Aitziber 

Editorial: Flamboyant, 2018 

Signatura: I608 Lop 

Sinopsi: T’has fixat en tots els objectes, les màquines i els 

mobles que tens al voltant? Tots han estat inventats per algú. 

I n’hi ha molts que van ser ideats per dones: noies que, com 

tu, volien millorar el món. 

És impossible parlar de tots els invents i de totes les 

inventores, però en aquest llibre te n’oferim una selecció bonica i divertida. 

Apropa-t’hi i capbussa’t en el món del progrés!  
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Títol: Crea con slime 

Autors/es: Jagan, Alyssa 

Editorial: Libros Cúpula, cop. 2017 

Signatura: I793.9 Jag 

Sinopsi: L’Slime és el nou blandiblú casolà amb el que 

podràs confeccionar noves textures i figures. 

L’autora, Alyssa Jagan, és una instagramer de 16 anys que 

s’ha fet molt popular amb les creacions amb slime. 

__________________________________________________________________________ 

Títol: Dr. Miró Look!: un llibre amb il·lusions òptiques 

per mirar i pensar 

Autors/es: Jardí i Soler, Enric 

Editorial: Combel, 2018 

Signatura: I793.4 Jar 

Sinopsi: Estàs a punt? Obre els ulls! Observa amb 

atenció! El Dr. Miró et mostra una sèrie d’il·lusions 

òptiques perquè posis a prova la vista i el cervell. 

Imatges que ens enganyen, elements que desapareixen, colors invisibles, figures 

impossibles… Un munt d’efectes visuals que et deixaran amb la boca ben oberta! 

 


