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MAIG 2021 · NOVETATS 

LLIBRES DE MATÈRIES 

 

Títol: “Geo-gràfics” 

Text i il·lustracions: Giménez, Regina 

Editorial: Zahorí Books, març de 2021 

Signatura: I551 Gim 

Sinopsi: Per què els estels tenen colors diferents? A quina 

grandària es veu el Sol des d’altres planetes? L’Univers i la Terra 

estan farcits de secrets i de curiositats sorprenents. Aquest llibre 

n’explica un bon grapat mitjançant extraordinaris gràfics geomètrics 

i plens de colors que faciliten la comparació i que porten l’art a la 

geografia. 

 

Títol: “Paisatges perduts de la terra” 

Guió i contingut: Museu de Ciències Naturals de Barcelona  

Il·lustracions: Bestard, Aina 

Editorial: Zahorí Books, octubre de 2020 

Signatura: I57 Bes 

Sinopsi: T’imagines el nostre planeta com una gegantina bola 

de neu? I cobert de mars i lava? O habitat per dinosaures i estranyes formes de vida? Et 

convidem a descobrir i viatjar pels paisatges perduts del nostre planeta en èpoques tan 

llunyanes i tan diferents que a la nostra ment li costen d’imaginar... 

 

Títol: “Raigs de sol per esmorzar : un homenatge a les plantes de 

tot el món” 

Text: Holland, Michael 

Il·lustracions: Giordano, Philip  

Editorial: Harperkids, 2021 

Signatura: I58 Hol 

Sinopsi: T has preguntat mai d on venen els cereals que menges 

per esmorzar? Sabies que la goma de les teves sabates prové d’un 
arbre? Saps que hi ha plantes que et poden curar i altres que et poden fer mal? Aquest 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

compendi d il·lustracions sobre els fets de la natura és un homenatge a les plantes, que 
omplen les nostres vides, des de la pasta de dents mentolada fins a les samarretes de cotó. 
 
 

Títol: “Pífies genials” 

Text: Romero Mariño, Soledad 

Il·lustracions: Galbany, Montse  

Editorial: Mosquito, [2021] 

Signatura: I608 Rom 

Sinopsi: En aquest llibre, l’invitat estrella és l’error, el mal càlcul, la 

improvisació, la confusió, la pífia i els descuit. Gràcies al talent dels 

seus creadors es van convertir en pífies genials. Descobreix les 

fabuloses històries i aventures de qui va transformar les seves errades en fantàstics 

avenços, invents i descobriments. 

 

 

Títol: “Plàstic : passat, present i futur” 

Text: Kim, Eunju 

Il·lustracions: Lee, Jiwon  

Editorial: Joventut, febrer de 2021 

Signatura: I614.7 Kim 

Sinopsi: El món consumeix més de 300 milions de tones de 

plàstic cada any. Però, quan vam començar a fer servir el plàstic? I 
per què? On van a parar tots els nostres residus plàstics? 

Al llarg del darrer segle, l’ús del plàstic s’ha expandit de tal manera que s’ha convertit en un 
enorme problema mediambiental. 

Què hi podem fer, nosaltres? 
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Títol: “Plantes domesticades i altres mutants” 

Text: Eduardo Muñoz, Iban 

Il·lustracions: Montt, Alberto 

Editorial: Flamboyant, febrer del 2021 

Signatura: I63.38 Edu 

Sinopsi: Aquest llibre parla de vegetals comestibles i explica el 
procés de canvi de les plantes silvestres a les domesticades. 

Plantes domesticades i altres mutants donarà resposta a alguns dubtes que encara no 
sabies que tenies: Sempre han estat comestibles, les espècies que consumim avui dia? 
Com han anat canviant al llarg del temps? A tot el món es consumeixen els mateixos 
aliments? La fruita silvestre és millor o és pitjor? 

 

 

I també... 

 “Atles il·lustrat”. Editorial Cruïlla, setembre de 2020. I912(100) Atl 

 “A taula! : els 10 plats més populars de la cuina catalana” / Jaume Gubianas. 

Cossetània, novembre de 2020. I641 Gub 

 “La Vida secreta dels virus” / Col·lectiu Ellas Educan, Mariona Tolosa Sisteré. I576.8 

Vid 

 “La Evolución : la increíble aventura de la vida” / textos de Anna Claybourne ; 

ilustraciones de Wesley Robins. SM, septiembre de 2020. I575 Cla 

 “Il·luminasaures” / Carnovsky, Lucy Brownridge. Editorial Cruïlla, octubre de 2020. 

I56.81 Car 

 “Oceanàrium” / il·lustracions de Teagan White ; text de Loveday Trinick. Símbol 

Editors, [2020]. I551.4 Tri 

 “Muntanyes : cims, muntanyes i valls de la Terra! / Mia Cassany, Marcos Navarro. 

Mosquito, [2020]. I551.4 Cas 


