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Títol: “Monstres : una lupa màgica per veure els personatges més 

misteriosos i terrorífics” 

Autors/es: Potard, Céline 

Il·lustradors/es: Ledesma, Sophie  

Editorial: Cossetània, 2018 

Signatura: I398.4 Pot 

Sinopsi:  Aquest llibre presenta una increïble galeria de monstres 

procedents de tot el món. Sorprenents o aterradors, els monstres són 

pertot arreu: en boscos, coves, muntanyes, castells, a l'espai o al fons del mar, en contes i 

novel·les... i després, amb la lupa màgica, busca’ls a les pàgines on s’han amagat. 

 

 

 

 

 

 

 

Títol: “La Respuesta eres tú y tus billones de habitants” 

Autors/es: Schutten, Jan Paul 

Il·lustradors/es: Rieder, Floor 

Editorial: Maeva Ediciones, [2019] 

Signatura: I612 Sch 

Sinopsi:  Aquest llibre parla de tu, del teu cos. Aquí trobaràs les 

respostes a totes aquelles preguntes que mai ningú t’ha sabut 

respondre de forma clara. Sabies que posseeixes cèl·lules que fan 

que et sentis feliç o que vulguis endreçar la teva habitació? Saps perquè el teu cos sempre 

està a 37 graus?  
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Títol: “Robots [explora, investiga i crea!]” 

Autors/es: Fretland Van Voorst, Jenny 

Il·lustradors/es: Morgan, Pau  

Editorial: Monsa Kids, 2019 

Signatura: I681.5 Fre 

Sinopsi:  Descobreix l’emocionant món dels ROBOTS. Des de les 

primeres eines creades pels nostres avantpassats, fins al 

desenvolupament de la Intel•ligència Artificial. Vols saber-ne més?  

Explora... els diferents tipus de robots i les coses tan increïbles que poden fer. Investiga... 

com senten, pensen i actuen els robots per completar tasques i treballs. Crea... el teu propi 

robot que es pugui moure tot sol. 

 

 

 

Títol: “Enigmes : desafia la teva ment amb 25 misteris de la història” 

Autors/es: Gallo, Ana 

Il·lustradors/es:  Escandell, Víctor 

Editorial: Zahorí, 2018 

Signatura: I793.4 Esc 

Sinopsi:  Benvingut al llibre dels enigmes de la història. Posa a 

prova el teu cervell amb 25 nous enigmes, aquest cop de la història! 

Et convidem a capbussar-te a les etapes més fascinants de la 

humanitat mentre entrenes la teva ment i et diverteixes. Com? 

Ajudant a resoldre tota mena d’enigmes a un caçador neandertal, un vell faraó, una druida 

celta... o fins i tot Sherlock Holmes. 
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