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Títol: “La Cuchara menguante : una historia del mundo a partir de la 

tabla periódica de los elementos” 

Autors/es: Kean, Sam 

Editorial: Anaya, 2018 

Signatura: I541 Kea 

Sinopsi:  Per què Gandhi odiava el iode? Què va fer el radi que 

quasi tira per terra la reputació de Marie Curie? Darrere de cada 

element de la tabla periòdica hi ha una història curiosa. Cada casella 

conté un secret.  

 

 

 

 

Títol: “Món amagat. Oceà” 

Autors/es: Walden, Libby 

Il·lustracions: Coleman, Stephanie Fizer 

Editorial: Larousse, cop. 2018 

Signatura: I59.19 Wal 

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

un munt de solapes que porten els lectors a viatjar per les profunditats 

oceàniques.  

 

Els gegants dels mars, els animals més cridaners, els que s'amaguen per defensar-se dels 

predadors, els que habiten als esculls de coral... Tots s'hi amaguen i hem de descobrir allò 

que ens volen explicar.  
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Títol: “Història il·lustrada del rock” 

Autors/es: Monteagudo, Susana 

Il·lustracions: Demano, Luis 

Editorial: Litera, cop. 2018 

Signatura: I78.085.3 Mon 

Sinopsi:    El rock no va néixer un dia concret. Tampoc no se’l va 

inventar una sola persona. Va sorgir a Amèrica del nord de la 

combinació de diferents sons com el blues, el jazz, el country o el 

rhythm and blues, entre d’altres.  Als anys cinquanta alguns músics 

van barrejar tots aquests gèneres sense ser conscients que aquest nou ritme produiria una 

gran revolució.  

 

 

Títol: “Mon humà : compendi visual de meravelles de la història de la 

humanitat” 

Autors/es: Wood, Amanda 

Il·lustracions: Lozano, Andrés 

Editorial: Flamboyant, 2018 

Signatura: I9(100) Woo 

Sinopsi: Emprèn la teva pròpia aventura d’aprendre explorant 

aquestes 60 làmines amb informació sobre la història de la 

humanitat. Segueix la nostra evolució des de l’època prehistòrica fins 

al final de l’edat mitjana, i les fascinants civilitzacions i cultures que van construir el món 

humà.  

 


