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Llibres de coneixements desembre 2018 

 

 

Títol: Árboles 

Autors/es: Socha, Piotr 

Editorial: Maeva Young, cop. 2018 

Signatura: I58.15 Soc 

Sinopsi:  Hi ha tants arbres diferents! Saps quantes espècies hi ha en el 

nostre planeta? Per què són tan importants per a la resta de les espècies? 

Com construir una casa en la seva copa? Quina edat té l'arbre més vell del 

món? o Quina és la llavor més gran que existeix? 

 

 

Títol: Que sonen els versos! 

Autors/es: Girbés, Fina 

Editorial: Andana, 2018 

Signatura: IP 833 Gir 

Sinopsi: La poesia, com la música, és el millor acompanyament per a 

arredonir els moments més especials de la nostra vida, o els més simples, la 

pluja, el silenci, la màgia, els besos. Res no ens ajudarà tant a retrobar la 

joia de viure com uns bons versos recitats en veu alta, a soles, dalt de la cadira, amb la complicitat de 

la família, o amb els amics i els companys. Fem cas de la recomanació de Fina Girbés i celebrem la 

vida amb poesia, Que sonen els versos, cantem-los a cor.  

 

La força de la poesia de Fina Girbés i la llum de les il·lustracions de Julio Antonio Blasco han 

coincidit en Que sonen el versos! i han convertit la lectura del poemari en un esclat d'energia i il·lusió 

del tot recomanable. 
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Títol: Taller de carpintería para niñ*s 

Autors/es: Rittermann, Antje 

Editorial: Gutavo Gili, cop. 2018 

Signatura: I793.9 Rit 

Sinopsi:  38 projectes per a iniciar a les nenes i els nens en la fusteria! 

Una forma divertida i pràctica de treballar la fusta i entrar en contacte amb un dels materials 

naturals més bells i emmotllables que existeixen. 

 

 Les teves nenes o els teus nens et demanen una motocicleta? Una excavadora? Un vaixell? Un 

lleó? Un cotxe de carreres? Un balancí? Doncs que ho facin elles mateixes! Disposen de 38 

increïbles propostes entre les quals triar! 

 

Tallar, llimar, serrar, perforar, clavar, esculpir, encolar… Aprendran de forma senzilla i pràctica 

totes les tècniques i eines fonamentals per a treballar la fusta. 

 

Molt d'ofici, però també… molta creativitat! Més de 100 idees i suggeriments per a fomentar la 

imaginació i encuriosir entre els més petits. 

 

I, a més, trucs pràctics per als adults: com supervisar el treball dels menuts, com crear els grups de 

treball, quines precaucions prendre i com muntar un taller de fusteria amb el bàsic. 

 

 


