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Títol: “Migrants” 

Autors i il·lustrador:  Altarriba, Eduard 

Editorial: Bang, gener 2020 

Signatura: I325.1 Alt 

Sinopsi: “Migrants” explica de forma sintètica què és la migració, 
quines són les seves causes i conseqüències, i quins són els aspectes 

humanístics i legals que la concerneixen. 

“Tots els éssers que pensen són diferents, i tots s’assemblen en el fons 
pel do de tenir pensaments i desitjos” Voltaire. 

 
 

Títol: “Guía genial per a una noia com tu” 

Autors/es:  Rodríguez, Nora 

Il·lustradors/es: Gu, Raquel 

Editorial: Vicens Vives, 2019 

Signatura: I612.9 Rod 

Sinopsi: El llibre tracta de manera rigorosa, però pròxima i didàctica, 

els canvis físics de les noies durant la pubertat, gaudint del present i 
imaginant el futur d'una forma divertida i constructiva. 
 
 

 
 

Títol: “Flors i violes : un jardinet a casa” 

Autors/es:  Bradley, Kirsten 

Il·lustradors/es:  Aitch 

Editorial: Libros del Zorro Rojo, desembre de 2019 

Signatura: I63.59 Bra 

Sinopsi:  Cuidar d’un jardí i observar la natura és quelcom que tots 

podem fer, fins i tot si només tenim un petit pati, un balcó o tan sols una 
finestra. Aquest llibre ofereix una vintena d’idees i projectes relacionats 
amb la naturalesa per demostrar que, a vegades, fins i tot allò més 

complicat són flors i violes!  
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Títol: “Tantes dites, tantes rimes : divertiment poètic amb dites 

populars” 

Autors/es:  Nuño, Fran 

Il·lustradors/es: Barceló, Jan 

Editorial: Yekibud], 2019 

Signatura: IP 834 Nun 

Sinopsi: En aquests poemes, que són per a nens de totes les 

edats, les protagonistes són les frases fetes que diàriament 
utilitzem en la nostra vida quotidiana. I amb tals frases es creen 

poemes plens d’humor, de jocs de paraules, rima, doble sentit … Les il·lustracions que 
acompanyen cada poema ho fan de tal manera que es fonen amb els versos perquè dibuix i 
text formin un tot. 
 

 

 

 

I TAMBÉ... 

 

 “Soc activista. Una guia pràctica per canviar el món” / textos de Caroline; 

il·lustracions de Lauren Tamaki. Flamboyant, 2020.  

 “El Gran libro de las enfermedades” / textos de Łukasz Kaniewski ; ilustraciones de 

Karolina Kotowska. Reservoir Kids, febrero de 2020. I616 Kan 

 “El Gran llibre dels esports” / textos de S. Cavenaghi, M. Invernizzi i C. Pelizzoli ; 

il·lustracions de Luca Poli. VVKids, novembre de 2019. I796 Cav 

 “Cuques per tot arreu” / il·lustracions de Britta Teckentrup ; text de Lily Murray. 

Andana Editorial, desembre 2019. I59.57 Tec 

 “La Orquesta” / Avalon Nouvo, David Doran. Astronave, febrero de 2020. I78 Nuo 


