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LLIBRES DE CONEIXEMENTS 

 

Títol: “Parla la paraula : la fabulosa història de les lletres, els 

llibres i les biblioteques” 

Autors/es: Benegas, Mar 

Il·lustracions: Morales, Miriam 

Editorial: Pagès, 2018 

Signatura: I002 Ben 

Sinopsi: D’on ve la lletra A? Com feien els llibres quan no hi 

havia paper? Per què, en algunes èpoques i en alguns indrets, 

escriure llibres representava un perill mortal? Gràcies a les 

paraules i al llenguatge som humans. És el que ens diferencia 

de la resta d’animals: la comunicació. Ens serveixen per pensar 

i construir el món, per entendre’ns i explicar-nos, per aprendre i conèixer el que ens envolta. 

Les paraules les desem als LLIBRES i a les BIBLIOTEQUES. I és aquí on tenen la veu. 

Un llibre que parla de la fabulosa història de les lletres, dels llibres i de les biblioteques.  

 

__________________________________________________________________________ 

 

Títol: “Atlas de mitos : mapas y monstruos, héroes y 

dioses de doce mundos mitológicos” 

Autors/es: Moraes, Thiago de 

Signatura: I398.2 Mor 

Sinopsi: Un increïble recorregut per dotze mons 

mitològics. Els mapes ens mostren dotze cultures: la 

japonesa, la grega, la vikinga... i la manera com veien el 

món. En aquest viatge podreu trobar déus, monstres, 

herois... i potser també algun home llop! 
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Títol: “L'Atles dels monstres i fantasmes del món” 

Autors/es: Magrin, Federica 

Il·lustracions: Brenlla, Laura 

Editorial: VV Kids, DL 2018 

Signatura: I398.4 Mag 

Sinopsi: Necessitaràs molta valentia, a més d'una mica de 

bogeria, per combatre malvats fantasmes, esperits inquiets i 

algunes de les criatures d'aspecte més terrorífic, però al final 

d'aquesta aventura increïble et sentiràs orgullós d'haver lluitat 

contra tots els monstres del món i d'haver-te convertit en un 

caçador de monstres professional. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Títol: “Planetarium” 

Autors/es: Prinja, Raman 

Il·lustracions: Wormell, Chris 

Editorial: Impedimenta, cop. 2018 

Signatura: I52 Pri 

Sinopsi: 

Planetarium és un viatge per l’espai exterior, des del Sol i el 

Sistema Solar passant pels estels i asteroides, la Via Làctea i 

l’Univers.  

Un museu que sempre està obert i que conté una immensa 

col·lecció d’objectes astronòmics. 
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Títol: “Exploradors de l'oceà : secrets de les profunditats 

marines ” 

Autors/es: De Amicis, Giulia 

Il·lustracions: De Amicis, Giulia 

Editorial: VV Kids, cop. 2018 

Signatura: I59.19 De A 

Sinopsi: Aquest no és un llibre com els altres! Entre les seves 

pàgines no trobaràs descripcions extenses i complicades, 

plenes de paraules llargues i incomprensibles. 

Aquí entendràs totes les dades científiques sobre les 

profunditats marines amb una simple ullada, gràcies a una 

tècnica coneguda com infografia. Els secrets i els misteris de les profunditats del mar estan 

explicats amb molta claredat i en poques paraules. Els textos breus s'acompanyen de gràfics 

i belles il·lustracions en color que t'ajudaran a entendre tots els enigmes del fons del mar. 

Tot a punt per fer-hi una bona capbussada? Doncs endavant, la immersió et meravellarà! 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Títol: “En Bru es fa gran : per saber-ne més sobre la pubertat 

dels nens” 

Autors/es: Peitx Triay, Mònica 

Il·lustracions: Losantos, Cristina 

Editorial: Joventut, 2018 

Signatura: I612.6 Pei 

Sinopsi: En Bru té 10 anys i nota que el seu cos està canviant. 

El fet és que aviat entrarà en la fase de la pubertat com la seva 

germana Mia. Descobreix quins canvis experimenta el cos d’un 

nen durant la pubertat i aprèn tot el que es refereix a l’aparell 

reproductor masculí. 
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Títol: “Juguem a fer ioga de bon matí” 

Autors/es: Pajalunga, Lorena V. 

Il·lustracions: Láng, Anna 

Editorial: VV Kids, cop. 2018 

Signatura: I613.7 Paj 

Sinopsi: Les postures i pràctiques d'aquest llibre estan 

destinades a aquells nens i nenes que, des del moment en què es 

desperten, no poden contenir la seva inesgotable vitalitat. 

Els exercicis els deixaran carregats d'una gran energia positiva i al 
mateix temps, experimentaran una agradable sensació de calma i 

confiança en si mateixos. 

Un breu relat serveix d'introducció a cadascuna de les setze postures senzilles, que s'expliquen i 
s'il·lustren pas a pas. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Títol: “Taller d'estampació” 

Autors/es: Pham-Bouwens, Marie-Laure 

Editorial: mtm, 2018 

Signatura: I793.9 Pha 

Sinopsi: En aquest llibre us proposem vuit tallers per no parar 

d’estampar i que els més petits de la casa desenvolupin les 

seves capacitats creatives amb el paper, explicats en 3 passos! 

En cada activitat et proposaran diverses opcions per donar-te 

un munt d’idees. Una obra innovadora per tardes creatives! 
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Títol: “Taller de reciclatge” 

Autors/es: Pham-Bouwens, Marie-Laure 

Editorial: mtm, 2018 

Signatura: I793.9 Pha 

Sinopsi: Vuit tallers creatius per fabricar bonics objectes a 

partir de material reciclat, explicats en 3 passos! 

Tardes plenes de diversió i creativitat per a petits inquiets, per 

crear animals, coets o màscares... A cada activitat et 

proposaran diverses opcions per donar-te idees. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Títol: Il·luminatles 

Autors/es: Carnovsky (Firma) 

Editorial: Cruïlla, 2018 

Signatura: I912(100) Car 

Sinopsi: Emprèn un viatge d’exploració amb aquest atles únic, 

presentat en un calidoscopi de colors que ha creat Carnovsky, 

un duo de dissenyadors de Milà. 

Amb el visor màgic explora els continents i aprèn un munt de 

coses sobre plantes, animals, història, art... Per on vols 

començar? 

 

 


