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Títol: “Habilitats socials” 

Autora: Gil, Sofía 

Il·lustrador: Llinàs, Andreu 

Editorial: Flamboyant, juny del 2020 

Signatura: I301.15 Gil 

Sinopsi: TRACTA ELS ALTRES COM TAGRADA QUE ET 

TRACTIN A TU! Estem sempre envoltats de persones. A 

vegades tenim vergonya o som massa impulsius, i no sempre 

sabem com hem d’actuar. En aquest llibre trobaràs trucs per 

poder dir el que penses, el que sents o el que necessites sense sentir-te malament ni fer que 

els altres s’hi sentin. 

 

 

Títol: “Quant mesura?” 

Autor: Trius, Mireia 

Il·lustrador: Julve, Òscar 

Editorial: Zahorí Books, març 2020 

Signatura: I389 Tri 

Sinopsi: Aquest llibre ajudarà els més petits a entendre el 

significat de les mesures comparant unitats amb objectes 

físics o situacions de la vida real que ells coneixen. A partir 

de comparacions senzilles i divertides, podran visualitzar 

diferents unitats de longitud, de superfície, de pes, de temperatura i de temps.  
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Títol: “¿Cuánto calor es 1 grado más? : ¿qué pasa con el 

cambio climático?” 

Text: Scharmacher-Schreiber, Kristina 

Il·lustradora: Marian, Stephanie  

Editorial: Lóguez Ediciones; 2020 

Signatura: I551.5 Sch 

Sinopsi: 1 grau més marca la diferència? Quasi no ho notem en 

el temps. Però en el clima, un petit escalfament sí que té un 

gram impacte. 

 

 

Títol: “Plasticus maritimus, una espècia invasora” 

Text: Pêgo, Ana 

Il·lustrador: Carvalho, Bernardo P.  

Editorial: Kalandraka, juny 2020 

Signatura: I614.7 Peg 

Sinopsi:  Cada hora que passa, mil tones de plàstic van a parar 

als oceans. L’equivalent a un camió ple de plàstic per minut! Ha 

arribat el moment de fer-hi alguna cosa. 

 

 

 

Títol: “La Vida secreta de les pupes” 

Autora i il·lustradora: Tolosa, Mariona 

Text: Garcia Turon, Ariadna 

Editorial: Zahorí Books, març de 2020 

Signatura: I616 Tol 

Sinopsi: Els petits accidents poden passar quan menys ens ho 

esperem: al pati de l’escola, quan anem d’excursió, a casa o 

durant les vacances. 

La bona notícia és que la pell ens protegeix com un bon embalatge, les plaquetes tapen 

ràpidament les ferides i els glòbuls blancs i vermells corren a protegir-nos i a lluitar contra les 

possibles infeccions. El nostre cos actua i les ferides es curaran en un tres i no res! 
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I també... 

 

 “Antiga Roma” / Fatti Burke ; traduït per Montse Molist. Baula, març de 2020.  

I9(37) Bur 

 “La Mia i en Bru creixen sans : per saber-ne més sobre la nutrició i l'obesitat infantil” / 

Mònica Peitx ; il·lustracions de Cristina Losantos. Joventut, abril del 2020. I613.2 Pei 

 “Yayoi Kusama : de aquí al infinito” / Sarah Suzuki ; ilustraciones de Ellen Weinstein. 

New York : MOMA, [2018]. I75(Kus) Suz 

 “El Món dels jocs olímpics per a tothom” / Òscar Vendrell, Jaume Bosch. Baula, març 

de 2020. I796.092 Ven 

 “Com es fa un bebè?” / Anna Fiske. Impedimenta, marzo de 2020. I618 Fis 

 “Doble joc de preguntes i respostes : dos llibres en un!” / Víctor Escandell. Zahorí 

Books, febrer de 2020. I03 Esc 

 Tocar el cel amb els dits / Pep Molist ; il·lustracions de Christian Inaraja. Jollibre, abril 

de 2020. IP 833 Mol 

 “Arbolidades” / David Hernández Sevillano ; ilustraciones de Maite Mutuberria. 

Kalandraka, marzo 2020. IP 834 Her 

 “¿Por qué existe la desigualdad entre los hombres y las mujeres?” / Soledad Bravi, 

Dorothée Werner. Océano, 2020. I30.055.2 Bra 

 “L'Hospital” / Sophie Prénat, Carolina Attia ; traducció de Gustau Raluy. Cruïlla, juny 

de 2020. I362.1 Pre 

 

 

 


