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Títol: “Em defenso del sexisme! “ 

Autors/es: Piquet, Emmanuelle 

Il·lustradors/es: Mandel, Lisa 

Editorial: Editorial Joventut, abril del 2019 

Signatura: I30.055.2 Piq 

Sinopsi:  Néixer nena o nen canvia la vida. Influencia com ens 

vestim, com ens comuniquem amb els altres, els estudis que 

fem, les expectatives alienes… La societat assigna a les noies 

uns comportaments, actituds i rols socials que poden generar 
patiment. 

Aquest llibre pretén establir eines perquè les nenes no sofreixin per ser nenes, 

perquè no continuïn acceptant les obligacions de ser el que no volen ser ni 

situacions que les facin sentir inferiors o atacades. Presenta 14 testimonis de noies 

que troben idees i solucions per aturar el masclisme i no patir-hi més.  

prohibides… 

 

 

Títol: “Salvem-los!” 

Autors/es: French, Jess 

Il·lustradors/es: Gilleard, James 

Editorial: Cruïlla, 2019 

Signatura: I59 Fre 

Sinopsi:  Des del poderós tigre fins al diminut abellot, passant pel 

sorollós indri i la incansable tortuga verda, hi ha moltíssimes espècies 

d’animals que lluiten per sobreviure. Fes la volta al món per conèixer 

alguns d’aquests animals tan extraordinaris. Un llibre per a tots aquells 

que estimen els animals. 
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Títol: “Olor animal” 

Autors/es: Figueras, Emmanuelle 

Il·lustradors/es: Gastold, Claire de 

Editorial: Zahorí Books, octubre de 2019 

Signatura: I59.15 Fig 

Sinopsi:  Submergeix-te en el fascinant món invisible de l'olfacte 

animal! Desxifra el olorosos missatges dels animals amb aquest 

llibre il·lustrat i les seves divertides solapes, on si poden descobrir 

curiositats, dades i costums olfactius del regne animal. 

 

Títol: “El Gran llibre dels ocells” 

Autors/es: Zommer, Yuval 

Il·lustradors/es: Zommer, Yuval 

Editorial: Joventut, maig 2019 

Signatura: I59.82 Zom 

Sinopsi:  Tots els ocells volen? Per què el flamenc és rosa? 

Els lloros parlen? L’àguila marina viu al mar?  

Troba en aquest llibre les respostes a aquestes i moltes altres 

preguntes, a més d’informació sobre com viuen, cacen i fan el fatxenda els 

diferents tipus d’ocells de tot el món. Mentre descobreixes tot tipus de criatures 

emplomallades, multicolors i magnífiques, divertides i sorprenents, pots jugar a 
buscar i trobar a les imatges un ou especial. Els trobaràs tots? 

 

Títol: “Tu aquí dins i jo aquí fora : jocs per acompanyar l'embaràs” 

Autors/es: Scharmacher-Schreiber, Kristina 

Fotografia: Ehling,Thekla  

Editorial: Takatuka, febrer de 2019 

Signatura: I618 Sch 

Sinopsi:  L’embaràs de la mare és un fet emocionant i misteriós: 
com viu un bebè a la panxa de la mare? Això és el que la mainada 
pot descobrir en aquest llibre a través de jocs. Les nou activitats 
que es proposen serveixen perquè els nens i les nenes puguin fer 
amb la família el seguiment de com es desenvolupa el bebè. Què 

sent el bebè a la panxa de la mare? Veu alguna cosa? Com és de gran? Una aproximació a 
la vida de la germaneta o del germanet amb tots cinc sentits. 
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Títol: “Inventari il·lustrat de les fruites i les hortalisses” 

Autors/es: Aladjidi, Virginie 

Il·lustradors/es: Tchoukriel, Emmanuelle 

Editorial: Faktoria K de Llibres, maig 2019 

Signatura: I63.51 Ala 

Sinopsi:  L’ ”Inventari il·lustrat de les fruites i les hortalisses” 

reuneix un centenar de delicioses i nutritives mossegades: plantes 

comestibles que es poden prendre crues o cuinades. Fruits, tiges, 

bulbs, arrels, llavors, fulles, flors…fins i tot productes -com els tes, 

cafès, melmelades o xocolates- que s’obtenen a partir de les 

seves matèries primeres. Tampoc falten espècies, fongs i algues. Un ric inventari que 

meravella i desperta la curiositat de petits i grans.  

 

 

Títol: “Everest” 

Autors/es: Francis, Sangma 

Il·lustradors/es: Feng, Lisk  

Editorial: Cruïlla, març de 2019 

Signatura: I796.52 Fra 

Sinopsi:  Hi ha un lloc on s’alça una muntanya majestuosa, el 

punt més alt de la terra i el repte màxim per als alpinistes 

intrèpids. És la figura imponent de Sagarmatha, la deessa del cel. 

Benvinguts a l’Everest. 

 

 

Títol: “Jane Goodall. La millor amiga dels ximpanzés i de la natura “ 

Autors/es: Alonso López, Javier 

Il·lustradors/es: House, Wuji 

Editorial: Shackleton Books, 2019 

Signatura: I92(God) Alo 

Sinopsi:  La majoria d’herois i heroïnes que coneixem son éssers extraordinaris amb poders 

màgics i una capa penjant de l’esquena. Però també n’hi ha de carn i ossos, tan humans 

com tu. Jane Goodall en va ser una. Quins poders tenia? Una curiositat increïble pels 

ximpanzés, uns prismàtics i molta paciència per aconseguir fer-se amiga seva. Aquesta és la 

proesa de la Jane Goodall i heus aquí la seva història. 
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I també... 
 

 “Marie Curie, el coratge d'una científica”/ Valeria Edelsztein 

 “La Vida de Leonardo da Vinci”/ Jane Kent 

 “La Vida de Maria Montessori” / Jane Kent 

 “Ada Lovelace : la primera programadora de la història”/ María Serrano 

 “Jane Austen :  l'autora que escrivia novel·les plenes de sentit i sensibilitat “ / Maria 

Cecilia Cavallone 

 “Simone de Beauvoir : la gran defensora del feminisme” / Cristina Sánchez 

 “Primer diccionari” 

 “The Boat, the goat and the soap : la barca, la cabra i el sabó” / Mireia Canals 

 “Trees, bees and sheep : arbres, abelles i ovelles” / Mireia Canals 

 “Conec els animals del bosc” / Céline Lamour-Crochet 

 


