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Títol: “Els Colors de la natura” 

Autor: Jana Sedláčková i Štěpánka Sekaninová 

Il·lustrador: Konečná, Magdalena 

Editorial: Cossetània Edicions, març del 2020 

Signatura: I57 Kon 

Sinopsi: A la natura abunden colors increbles. Pero t'has 

preguntat mai quin gust o olor podrien fer els colors verd, groc, 

rosa o blau? O com sonarien? O quin tacte tindrien si els 

toquessis? Els colors de la natura són tan meravellosos i diversos 

que inspiren la gent a l'hora de posar nom a tots els matisos mitjançant plantes, animals i 

minerals.  

 

 

 

 

Títol: “Amb calma : 50 històries naturals” 

Autor: Williams, Rachel 

Il·lustrador: Hartas, Freya  

Editorial: Flamboyant, setembre del 2020 

Signatura: I57 Wil 

Sinopsi: La natura que ens envolta fa meravelles. Dia rere dia, 

hora rere hora, centenars de transformacions meravelloses 

ocorren just davant nostre. Però no sempre és fàcil adonar-se’n i 

veure-les... Llegeix aquestes cinquanta històries naturals, que et 

descrivim prou a poc a poc perquè puguis veure com tenen lloc. Després, surt a l’aire lliure i 

fixa’t en tot el que pots arribar a descobrir si et prens les coses amb prou calma. 
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Títol: “Elogi del viure : poema” 

Autor: Maragall, Joan, 1860-1911 

Il·lustrador: Casals Marquilles, Marta 

Editorial: Símbol Editors, setembre 2019 

Signatura: IP 833 Mar 

Sinopsi: Presentat com si fos un poema, el text s'ha 

popularitzat tant que ha adquirit una vida pròpia i 

autònoma. És un cant a la passió per la vida, la vocació pel que fas i per l'esforç que tots i 

cada un de nosaltres podem fer per millorar el nostre món. És una interpel·lació directa a la 

nostra consciència i a la responsabilitat dels nostres actes i a viure amb plenitud. Un elogi 

del viure. 

 

 

 

Títol: “Sota les pedres” 

Autor: Squilloni, Arianna 

Il·lustrador: Domènech, Laia  

Editorial: Akiara Books, maig del 2020 

Signatura: IP 834 Squ 

Sinopsi: Quan t’atures a mirar el camp, el veus bullir d’una vida que 

sap moure’s ràpidament com un llamp, però que també sap demorar-

se en esperes interminables. Un cant a l’encís dels petits detalls i a les 

meravelles de la natura. 

 

 

 

 

I també... 

 

 “Tirallongues del cel i la terra” / Gianni Rodari ; disseny de Bruno Munari. Estrella 

Polar, 2017. IP 837 Rod 

 

 “Sóc activista : una guia pràctica per canviar el món” / text de Caroline Paul ; 

il·lustracions de Lauren Tamaki. Flamboyant, juny del 2020. I30.053.7 Pau 
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 “La Ciència de les roques i els minerals : la dura veritat sobre les coses que tenim 

sota els peus” / autor: Alex Woolf ; il·lustracions: Paco Sordo. Animallibres, març 

2020. I549 Woo 

 

 “Històries per a nenes i nens extraordinaris” / escrit per Amanda Li ; Il·lustrat per Amy 

Blackwell. Estrella Polar, 2019. I304 Li 

 

 

 “Amistats animals” / textos: Ana Gallo ; il·lustracions: Katherine Quinn. Zahorí Books, 

novembre de 2019. I92(100) Gal 

 

 “Els 100 refranys catalans més animals” / Mariona Cabassa. Cossetània Edicions, 

febrer de 2020. I398.9(46.71) Cab 

 


