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Títol: “El Libro de los saludos” 

Text: Squilloni, Arianna 

Il·lustracions: Capdevila, Olga  

Editorial: Abuenpaso, [2020] 

Signatura: I152 Squ 

Sinopsi: Saps que quan dius “Ciao” a algú li estàs dient que ets 

el seu esclau? O que moltes de les formes de salutacions 

consisteixen en desitjar salut a l’altra persona? Un llibre que 

convida a un divertit i sorprenent recorregut per la història i 

costums de les formes de salutació d’entre persones. 

 

 

 

Títol: “Déus mitològics : mitologia per a nens” 

Text: Sabaté, Víctor 

Il·lustracions: Pekaboo Animation 

Editorial: Shackleton Kids, setembre de 2020 

Signatura: I292 Sab 

Sinopsi: Saps qui sosté el cel perquè no caigui? I qui és 

l’encarregat que el sol surti cada matí i es pongui al vespre? En 

el màgic món dels mites, cada déu vetlla per algun element de 

la natura: mars, rius, volcans, muntanyes, valls... Sense ells, res 

del que veus al teu voltant seria possible. I no només això! També hi ha déus encarregats de 

representar qualitats com la bondat, la saviesa, l’odi o la ira. Descobreix qui és qui en aquest 

meravellós àlbum i diverteix-te amb les seves aventures. 
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Títol: “El Mundo del Valle de los Mumin” 

Text: Ardagh, Philip 

Il·lustracions: Jansson, Tove, 1914-2001 

Editorial: Edelvives, 2020 

Signatura: I741.5(Jan) Ard 

Sinopsi: Una edició molt especial que presenta el famós món 

màgic d’un dels personatges de literatura infantil finlandesa, els 

Mumin. Els Mumin són uns trols blancs i amb nas gros, divertits i 

molt tendres.  

Tove Jansson va rebre el premi Han Christian Andersen l’any 1966. 

 

 

Títol: “Bruixes 1617 : l'any de diluvi” 

Text i il·lustracions: Garcia i Quera, Oriol 

Editorial: Rafael Dalmau Editor, octubre de 2020 

Signatura: I9(46.71)"15/16" Gar 

Sinopsi: Aproximació a una època convulsa de la nostra història, 

durant el segle XVII diverses dones foren acusades de bruixeria i 

condemnades a la forca o a la foguera. Però qui eren realment 

aquestes dones i qui eren els seus perseguidors? 

 

 

Títol: “Atlas de las grandes expedicions” 

Text: Steele, Philip 

Il·lustracions: Gralingen, Christian  

Editorial: Ideaka Edelvives, [2020] 

Signatura: I910.4 Ste 

Sinopsi: Des de els inicis dels temps molts exploradors valents 

han superat diversos obstacles per tal d’arribar a territoris allunyats 

i insòlits. En aquest atles trobarem bona part d’ells: Marco Polo, 

Hatshepsut, Charles Darwin, Roald Amudsen, James Cook... 

 

 


