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Títol: “Atles d'aventures : oceans “ 

Autors/es: Hawkins, Emily 

Il·lustradors/es: Letherland, Lucy  

Editorial: Flamboyant, octubre del 2019 

Signatura: I551.4 Haw 

Sinopsi:  Prepara’t per submergir-te dins dels grans oceans del 

món i descobrir l’extraordinària diversitat d’éssers vius que hi ha a 

les profunditats del mar. 

 

 

 

Títol: “Anatòmicum” 

Autors/es: Paxton, Jennifer Z 

Il·lustradors/es: Wiedemann, Katy  

Editorial: Símbol, setembre 2019 

Signatura: I611 Pax 

Sinopsi:  Aquest museu està obert totes les hores del dia i tots 

els dies de l'any. Conté una col·lecció impressionant on s'explica 

com funciona el nostre cos: des de com creix a partir d'una simple 

cèl·lula, els músculs que necessitem per expressar emocions o el 

treball delicat i precís que fa el cervell. 
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Títol: “Quin embolic! : poemes, contes i altres textos per llegir 

rient” 

Autors/es: Vanesa Amat, M. Carme Bernal, Isabel Muntañá 

(ed.)  

Il·lustradors/es: Abselam, Morad  

Editorial: Eumo, 2019 

Signatura: IP 833 Qui 

Sinopsi: La manera més divertida d’encomanar el gust per la 
lectura és a través del joc. Contes rimats, cançons, poemes, 
embarbussaments...  

 

 

 

 

Títol: “Una Aventura vikinga” 

Autors/es: Durkin, Frances 

Il·lustradors/es: Cooke, Grace  

Editorial: La Galera, 2019 

Signatura: I9(36) Dur 

Sinopsi:  Apunta't a viatjar a l'època dels vikings amb els 

Historionautes i ajuda'ls a descobrir els secrets del passat! Per 

poder tornar a casa, hauràs de desxifrar els misteris que amaguen 

les runes, construir vaixells, trobar menjar al bosc i saber-ho tot 

sobre els saquejos dels víkings.  
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Títol: “Hipàtia : la gran mestra d'Alexandria” 

Autors/es: García Tur, Víctor  

Il·lustradors/es: Azabal, Mar  

Editorial: Vegueta, DL 2017 

Signatura: I92(Hip) Gar 

Sinopsi:  En una època en què les dones no tenien accés a 

la coneixement, Hipàtia d’Alexandria va aconseguir obrir-se 

camí en el món de la ciència i va arribar a ser respectada per 

la seva saviesa.  

 

 

 

 Títol: “La Història de la Greta : no ets massa petit per fer coses 

grans! : la biografia no oficial de Greta Thunberg” 

Autors/es: Camerini, Valentina 

Il·lustradors/es: Carratello, Veronica  

Editorial: Estrella Polar, 2019 

Signatura: I92(Thu) Cam 

Sinopsi:  “Hi ha una emergència flagrant que ningú considera 

una crisi, mentre que qui governa es comporta de forma 

immadura. Hem de despertar i canviar les coses” 

Una biografia il·lustrada sobre Greta Thunberg, la jove que 

inspirat el moviment Fridays for Future. 

 

 

 

I també... 
 Neil Armstrong : el primer home que va trepitjar la Lluna/ Robert Barber, 

[il·lustracions:] Wuji House. Editorial: Shackleton Books, [2019] 

 Cousteau : el descobridor dels mars / Philippe Zwick Eby, il·lustracions, Chaaya 

Prabhat. Editorial: Vegueta, [2019] 

 Descobreixo les bestioles i aprenc a reconèixer-los / Vincent Albouy, Laurianne 

Chevalier. Editorial: Animallibres, març 2019 


