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Títol: “Sembla increïble! : 150 preguntes sorprenents per saber més 

coses” 

Text: Bosc, Frédéric  

Il·lustracions: Grégoire Mabire  i Fabrice Mosca 

Editorial: Larousse , [2020] 

Signatura: I03 Bos 

Sinopsi: Com van aprendre a fer foc els humans? Quan pesa el 

meteorit més gros que mai s'ha trobat a la Terra? Per què fem rots i 

pets? Quina és la ciutat més poblada del món? Encara existeixen 

animals desconeguts: veritat o fals? I com aquestes sorprenents 

preguntes n'hi ha 150, per passar-s'ho d'allò més bé petits i grans i 

aprendre moltes coses. 

 

 

 

Títol: “La Anarquía explicada a los ninos” 

Autor: Emmanuel, José Antonio 

Il·lustració: Fábrica de Estampas 

Editorial: Libros del Zorro Rojo, septiembre de 2020 

Signatura: I335 Emm 

Sinopsi: Dins les polítiques culturals impulsades per l’Estat, 

durant la II República, com des dels moviments socials la 

promoció a la lectura va tenir un gran protagonisme. En aquest 

escenari diverses editorial e impremtes vinculades al moviment 

llibertari va tenir un paper fonamental en la difusió de discursos emancipadors. 

Aquest follet, publicat l’any 1931, va ser escrit per transmetre als fills i filles de les famílies 

obreres les idees llibertàries de l’escola racionalista i com havien de posar-les en pràctica. 
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 Títol: “Pandèmies “ 

Text i il·lustració: Gosia Kulik, i Tomek Żarnecki 

Editorial: Thule, setembre de 2020 

Signatura: I614.4 Kul 

Sinopsi: De debò «vacuna» ve de «vaca»? Qui va fer servir 

per primera vegada les armes biològiques? Pot salvar-te la 

vida un poll? Per què li diuen «grip espanyola» si va començar 

als Estats Units? Pandèmies respon a aquestes i moltes altres 

preguntes amb un viatge en el temps on coneixeràs els moments clau de la nostra lluita 

contra les malalties més temibles, des de la pesta fins a la grip, la sida o la covid-19. 

 

 

Títol: “¡Hola menstruación!” 

Text: Stynes, Yumi 

Il·lustració: Latham, Jenny   

Editorial: Liana Editorial, febrero de 2020 

Signatura: I618 Sty 

Sinopsi: Al principi tenir la regla pot semblar estrany i difícil, però no 

té perquè ser així. Una guia directa, amb humor. Escrita i il·lustrada 

de manera inclusiva i oberta. 

 

 

Títol: “Som tempesta : històries col·lectives que han canviat el món” 

Autora: Murgia, Michela 

Editorial: Fanbooks, febrer del 2020 

Signatura: I9(100) Mur 

Sinopsi: Les històries sempre ens parlen d’herois solitaris, però la 

vida quotidiana està feta de victòries acomplides 

per persones ordinàries que han sabut posar-se d’acord i aplegar-se 

per aconseguir grans objectius comuns. Així va néixer la Viquipèdia, 

i així va ser descobert el codi secret dels nazis, i així també es va 

poder celebrar el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a Catalunya.  
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I també... 

 

 120 preguntes per acompanyar-te durant el curs : 7-8 anys anys / textos: Verónique 

Schwab il·lustracions: Patrick Morize. Larousse , [2020]. I03 Sch 

 

 150 preguntes sobre animals / textos: Éric Mathivet, Mathilde Paris;  il·lustracions: 

Gérald Guerlais ...[i 5 més]. Larousse , [2020]. I59 Mat 

 


