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Títol: “¡Cambios, cambios, cambios!” 

Autors/es: Ibrahim, Marawa 

Il·lustradors/es: Erkas, Sinem  

Editorial: SM, 2019 

Signatura: I155.5 Ibr 

Sinopsi:  De sobte el teu cos comença a fer coses estranyes i 

noves? Sovint penses que seria millor si el terra s’ensorrés 

sota els teus peus? Creus que ningú en el món et compren? 

Si vols saber perquè vius en una muntanya russa d’emocions; 

què és la regla; com mantenir en forma el teu cos i la teva 

ment; què fer per sentir-te una mica millor amb tu mateixa i 

amb la resta...  

 

 

 

 

Títol: “El Fil d'Ariadna : mites i laberints” 

Autors/es: Bajtlik, Jan 

Editorial: Maeva, [2019] 

Signatura: I292.1 Baj 

Sinopsi:  Tots els laberints amaguen una meravellosa història 

mitològica de l’antiga Grècia. Una aventura ve darrere una 

altra, no et perdis les il·lustracions i llegeix les explicacions 

que trobaràs al final del llibre. Els Jocs Olímpics, la Guerra de 

Troia, l’Odissea, l’Olimp, el Minotaure, Sísif i fins i tot 

l’Acròpolis d’Atenes, t’esperen en aquest llibre interactiu que, tant se val que siguis gran o 

petit, gaudiràs moltíssim. 
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Títol: “Peixos pertot arreu” 

Autors/es: Teckentrup, Britta 

Il·lustradors/es: Teckentrup, Britta 

Editorial: Andana, 2019 

Signatura: I59.7 Tec 

Sinopsi:  Posa't les ulleres de bussejar i capbussa't a l'aigua. 

Mira els rius on salten els salmons. Explora els esculls on els 

peixos lloro roseguen coralls. Fins i tot t'endinsarás milers de 

metres per sota de la superfície de l'oceà, on hi ha peixos 

que fan llum amb el cos. El món dels peixos és fascinant i ple de sorpreses.  

 

 

 

 

 

 

 

Títol: “Descobreixo els arbres i aprenc a reconèixer-

los” 

Autors/es: Lecoeuvre, Claire 

Il·lustradors/es: Chevalier, Laurianne 

Editorial: Animallibres, març 2019 

Signatura: I58.15 Lec 

Sinopsi:  Auró, roure, tell, avet, castanyer, olivera, bedoll, pomera... Segueix la pista dels 

arbres amb aquesta guia que et dona les claus per reconèixer-los i comprendre millor com 

funcionen al llarg de les estacions. En descobriràs tots els secrets i aprendràs a dibuixar-los! 

 

 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

 

Títol: “Les Meves receptes Montessori” 

Autors/es: Toinet, Vanessa 

Editorial: Estrella Polar, cop. 2019 

Signatura: I641 Ton 

Sinopsi:  A partir dels 3 anys, els més petits poden 
participar en la preparació d’alguns dels àpats 
familiars i en l’elaboració de receptes que fomenten 

la seva autonomia. 

Cada recepta conté: 

- El grau d’autonomia que ofereix la recepta. 
- Els beneficis educatius de cada recepta. 
- Consells per als adults, d’acord amb la pedagogia Montessori.  
- Els passos de la recepta que els més petits poden fer tots sols! 
A més, el llibre inclou 20 pàgines pràctiques per organitzar-se millor a la cuina segons la 
pedagogia Montessori i consells per explicar bé als infants els passos que han de seguir. 

 

 

 

 

Títol: “El Riu” 

Autors/es:  Vergés, Gerard, 1931-2014 

Il·lustradors/es: Blanch, Ignasi 

Editorial:  Onada Edicions, desembre de 2018 

Signatura: IP 833 Ver 

Sinopsi:  El riu és un lloc de trobada i de pau on 

convergeix la vida. El riu, com a element de la natura, 

es converteix en una metàfora de la vida, que es configura com un espai on s’origina i flueix. 

El text és un poema de l’autor tortosí Gerard Vergés. 

 


