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LLIBRES DE CONEIXEMENTS 

 

 

Títol: “Món amagat. Bosc” 

Autors/es: Coleman, Stephanie Fizer 

Il·lustracions: Coleman, Stephanie Fizer 

Editorial: Larousse, cop. 2018 

Signatura: I58/59 Col 

Sinopsi: Un llibre que amaga moltes sorpreses. Cada doble pàgina 

té un munt de solapes que porten els lectors a endinsar-se als 

boscos.  

 

Les plantes, els animals, la vida a l'estany, els insectes, els hàbitats, els cadells... Tot un 

món amagat que s'ofereix als lectors més curiosos. 

 

 

 

 

 

 

Títol: “Què hi ha a dins?” 

Autors/es: Banfi, Cristina M. 

Il·lustracions: Amicis, Giulia de 

Editorial: Cossetània, 2018 

Signatura: I59 Ban 

Sinopsi: Gràcies a aquest llibre podràs entrar en les cases més 

sorprenents dels "animals arquitectes" més enginyosos i originals, 

capaços de construir els seus caus amb una habilitat que els humans no 

podrien igualar! Què esperes? Descobreix en aquestes pàgines on viuen les abelles, les 

formigues, les guineus, els castors, els ossos, els pops i tots els altres "superconstructors"! 
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Títol: “Terrícoles : manual d'instruccions : manual de supervivència 

per a l'extraterrestre a la Terra” 

Autors/es: Zürcher, Muriel 

Editorial: Barcanova, cop. 2018 

Signatura: I611 Zur 

Sinopsi: Guia de supervivència per a alienígenes a la Terra. Amb 

Informació científica, consells pràctics i escenes reals de la vida 

dels éssers humans!  

Per què els humans mengen al voltant d'una taula mentre fan pipí 

per separat? Per què es posen de mal humor al cotxe? Per què les noies usen calces i 

nois usen calçotets? 

 

 

 

 

 

 

 

Títol: “L'Aeroport amb moviment!” 

Autors/es: Bordet-Petillon, Sophie 

Il·lustracions:  

Editorial: Cruïlla, 2018 

Signatura: I656.7 Bor 

Sinopsi: Com vola un avió? Qui treballa a la torre de control de 

l’aeroport? Com es transporten les maletes dels viatgers? Quines 

figures acrobàtiques es fan als festivals aeris? Com eren els primers 

avions? En aquest llibres fascinant de solapes i finestres descobrireu la 

increïble aventura de l’aviació. 
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Títol: “Zoo de paraules” 

Autors/es: Besora, Ramon 

Il·lustracions: Wimmer, Sonja 

Editorial: Edebé, 2018 

Signatura: IP 833 Bes 

Sinopsi: Entre els 22 poemes hi podreu descobrir alguns aspectes de 

la vida dels animals que mai no hauríeu imaginat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títol: “Amb sabates de molsa : poemes amb sentiments de Joana 

Raspall·” 

Autors/es: Raspall, Joana, 1913-2013 

Il·lustracions: Clariana, Anna  

Editorial: Pagès, 2018 

Signatura: IP 833 Ras 

Sinopsi: Amb sabates de molsa és un recull, a cura de Josep Maria 

Aloy, de més d’un centenar de poemes de Joana Raspall. És el tercer 

volum d’aquesta col·lecció. Si el primer anava de bestioles i el segon de flors, arbres, plantes 

i fruits, aquest tercer volum recull poemes que expressen sentiments i moltes emocions. 

Són els sentiments i les emocions que la poeta sentia mentre els escrivia. 
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Títol: “Dones extraordinàries que van canviar el món “ 

Autors/es: Pankhurst, Kate 

Il·lustracions: Pankhurst, Kate 

Editorial: Barcanova, 2018 

Signatura: I92(100) Pan 

Sinopsi: Coneix la història de tretze dones extraordinàries que van 

aconseguir coses increïbles seguint el que els deien el cor, el seu 

talent i els seus somnis. Vols volar pel cel amb l’aviadora AMELIA 

EARHART, defensar la justícia amb la ROSA PARKS, fer grans 

descobriments com la MARIE CURIE, crear l’estil de la FRIDA KHALO, la COCO CHANEL o 

la JANE AUSTEN? Viu la teva pròpia aventura de la mà d’algunes de les dones que han 

ajudat a definir el món en què vivim. 

 

 

 

Títol: “Mary, que escribió Frankenstein” 

Autors/es: Bailey, Linda 

Il·lustracions: Sardà, Júlia 

Editorial: Impedimenta, cop. 2018 

Signatura:  I92(She) Bai 

Sinopsi: Com comença una història? A voltes comença amb un 

somni. Mary és una gram somiadora, una nena que aprèn a llegir tot 

seguint les traces de llletres de la tomba de la seva mare. Anys més 

tard, en una nit de tempesta, escriurà una història d’un monstre a qui li donen vida: 

Frankenstein. 

 

Mary Shelley va escriure Frankenstein l’any 1918 quan tan sols tenia divuit anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


