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Títol: “Big bang : astronomia i poesia” 

Autors/es: Casas, Lola 

Il·lustracions: Ramon, Gibet 

Editorial: Barcanova, 2018 

Signatura: I52 Cas 

Sinopsi. Astronomia, ciència i poesia. L’Univers és ple de secrets! 

Quan es fa de nit, mira amunt i deixa que els teus ulls s’omplin de 

ciència, màgia, poesia i bocins d’estrelles. 

 

 

 

 

Títol: “Aigua” 

Autors/es: Thomas, Isabel 

Il·lustracions: Morgan, Pau 

Editorial: Instituto Monsa de Ediciones, [2018] 

Signatura: I556 Tho 

Sinopsi: L’aigua cobreix la major part del nostre planeta. És 

essencial per a tots els éssers vius. Amb aquest llibre aprendràs a: 

Explorar... com l’aigua dóna forma al nostre món i com la utilitzem en 

la nostra vida diària. 

Investigar... els diferents estats de l’aigua. 

Crear... un petit estany al teu jardí. 
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Títol: “Trenes : [viajes legendarios : la historia 

de los trenes y los ferrocarriles más famosos 

del mundo]” 

Autors/es: Steele, Philip 

Il·lustracions:  

Editorial: Destino, 2018 

Signatura: I625.1 Ste 

Sinopsi: Tothom dalt del tren! Comença un 

viatge per a conèixer la història del tren. Des de la invenció de la locomotora de vapor fins a la 

tecnologia més avançada dels ferrocarrils d’alta velocitat, aixecant pestanyes i estirant les pàgines. 

 

 

Títol: “Curiosity : la història d'un robot de 

Mart” 

Autors/es: Motum, Markus 

Il·lustracions:  

Editorial: Flamboyant, 2018 

Signatura: I629.19 Mot 

Sinopsi: Coneix el Curiosity, un vehicle robot 

per explorar Mart que ha rodat pels deserts 

del planeta vermell buscant pistes per resoldre un dels grans misteris de la ciència: hi ha 

hagut mai vida a Mart? Descobreix la història darrere de la missió a Mart més ambiciosa que 

s?ha dut a terme fins ara; el Curiosity mateix et farà de guia. Amb il·lustracions 

extraordinàries i diagrames fascinants, el robot ens acompanya en el viatge del laboratori a 

Mart, per ensenyar-nos fins a on ens ha portat la curiositat humana, i com ens podria portar 

encara molt més lluny? 

 

 

Títol: “Acompanya'm al ballet!” 

Autors/es: Rübel, Doris 

Il·lustracions: Rübel, Doris 

Editorial: Elfos, 2018 

Signatura: I792 Rub 

Sinopsi: Un llibre de coneixements bàsics per a nens i nenes, amb 

nombroses solapes que permeten entreveure processos, moviments 

i seqüències, dibuixos detallats amb grans descobriments i textos 

senzills per llegir i explicar. s://youtu.be/Nq2IZRyT9Do  
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