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Títol: “Atlas de los lugares literarios” 

Autors/es: Oliver, Cris F. 

Il·lustracions:  Fuentes, Julio  

Editorial: Montena, 2018 

Signatura: I087.1 Oli 

Sinopsi:  Si alguna vegada t’has perdut enmig de les pàgines d’un 

llibre, aquest atles et farà de guia per a tornar a aquells llocs que et 

varen captivar. Descobriràs mons que tan només existeixen allà on 

les paraules es troben i no voldràs tornar mai més. 

 

 

 

 

 

Títol: “Endevinacontes” 

Autors/es: Concha, Berta Inés 

Il·lustracions: Donoso, Virgina 

Editorial: Edicions Bellaterra, [2019] 

Signatura: I398.6 Con 

Sinopsi:  Els contes són com les persones: et diuen 

algunes coses en veu alta i altres te les ensenyen 

sense paraules, perquè et conviden a descobrir-les o a imaginar-les. Si coneixes bé els 

contes, pots permetre’t el luxe de jugar amb ells mitjançant les paraules. 
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Títol: “Animals músics” 

Autors/es: Alcalde, Pedro 

Il·lustracions: Blasco, Julio Antonio  

Editorial: Cossetània, 2017 

Signatura: I59.15 Alc 

Sinopsi:  Des dels gibons cantant un duet a l'alba i les 

balenes brunzint a través dels oceans fins als llops 

entonant un cànon coral, la naturalesa és plena de música meravellosa. La majoria dels animals 

fan servir les seves veus, altres utilitzen els seus cossos com a instruments i alguns produeixen 

sons que els éssers humans som incapaços de percebre. Per destacar aquesta diversitat 

musical, hem compilat una llista de 14 intèrprets privilegiats, alguns dels quals fan una música 

que sembla... gairebé filharmònica! 

 

 

Títol: “Neurociencia per a nens : 52 experiments 

models i activitats per explorar el cervell” 

Autors/es: Chudler, Eric H. 

Editorial: Parramón, cop. 2019 

Signatura: I612.8 Chu 

Sinopsi:  Per què donem per fet moltes de les accions 

increïbles que realitza el nostre cervell? 

NEUROCIÈNCIA per a nens presenta 52 activitats, experiments i models per fer en família i 

ajudar-nos a entendre com el cervell aconsegueix fer tot el que fa.  

 

 

Títol: “Transportes asombrosos : una historia sorprendente” 

Autors/es: Jackson, Tom 

Il·lustracions: Mould, Chris  

Editorial: Siruela, [2019] 

Signatura: I656(09) Jac  

Sinopsi:   A tot el món i durant tots els dies, les persones viatgen 

sens parar: en trajectes curts i ràpids, o en llargs viatges, cobreixen 

grans distàncies; movent-se lentament i a ritme constant o a corre-

cuita i a gran velocitat. Viatgen en cotxe, en tren, en avió, en vaixell, en bicicleta... o fins i tot 

en coet! 
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Títol: “Haz una película : manual para jóvenes videastas” 

Autors/es: Filippi, Francesco 

Il·lustracions: Mariani, Federico  

Editorial: Picarona, marzo de 2019 

Signatura: I778.5 Fil 

Sinopsi:  Totes les eines, les tècniques i els consells per tal de poder 

crear petites pel·lícules, documentals, videoclips i curtmetratges 

d’animació!  

 

 

 

Títol: “Frida Kahlo “ 

Autors/es: Thomas, Isabel 

Il·lustracions: Madriz, Marianna  

Editorial: Blume, 2019 

Signatura: I92(Kah) Tho 

Sinopsi:  Per què Frida Kahlo és una icona de l'art? Va patir molts 

dolors físics i penalitats, però es va valer de les seves pintures 

audaces per expressar el que sentia i construir una identitat pròpia. 

Descobreix una de les pintores més fascinants del segle xx amb aquest retrat colorista de la 

seva vida tan extraordinària. 

 

 

Títol: “Nelson Mandela” 

Autors/es: Thomas, Isabel 

Il·lustracions:  Warren, Hannah 

Editorial: Blume, 2019 

Signatura: I92(Man) Tho 

Sinopsi:  De quina manera Nelson Mandela va inspirar el món? 

Revolucionari contrari a l'apartheid, polític i filantrop, el viatge de 

Nelson Mandela des que va ser considerat un pres polític fins que va 

ser proclamat president de Sud-àfrica és una història increïble de triomf davant l'adversitat. 

Endinsa't en el relat d'aquesta vida extraordinària i descobriràs la lluita de tot un país per la 

llibertat.  

 

 


