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Títol: “Els Volcans” 

Text i il·lustracions: Geis, Patricia 

Editorial: Combel, febrer de 2021 

Signatura: I551.2 Gei 

Sinopsi: Sabies que, de mitjana, cada setmana entren en erupció 

quatre o cinc volcans en algun indret de la Terra? En un dia 

qualsevol, un dels mes de mil guèisers que hi ha al món pot fer 

emergir cap al cel aigua bullent. Cada dia, centenars de petits 

terratrèmols fan tremolar la Terra i, una vegada al mes, es 

produeix en algun lloc un gran terratrèmol. Això és el resultat del 

món bulliciós que amaga l'interior del nostre planeta! 

 

 

 

 Títol: “El Libro de los bichos” 

Text: Tordjman, Nathalie 

Il·lustracions: Julien Norwood y Emmanuelle Tchoukriel 

Editorial: Errata Naturae, marzo de 2020 

Signatura: I59.57 Tor  

Sinopsi: Miris on miris hi ha bitxos: els hi ha de terra, 

com les formigues o els cucs; voladors, com les 

libèl·lules o les papallones... Fins i tot casa teva n’és ben 

plena. En aquest llibre descobriràs tots els secrets 

d’aquests petits invertebrats. 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

 

Títol: “Enigmas : desafía tu mente con 25 enigmas de ciència” 

Text: Gallo, Ana 

Il·lustracions: Escandell, Víctor 

Editorial: Zahorí Books, marzo de 2021 

Signatura: I793.4 Esc 

Sinopsi:. Amb aquest llibre volem que el teu cervell es posi en 

forma. Sabies que el cervell necessita fer tant d’exercici com la 

resta del cos? Resoldre aquests enigmes posarà a treballar el 

teu cap. Sigues curiós, fes-te preguntes, busca solucions, posa-

les a prova... Pensa com un científic! 

 

 

 

Títol: “Abecedari de cel i terra : poemes i curiositats” 

Text: Amat, Vanesa 

Il·lustracions: Piella, Judit 

Editorial: Eumo Editorial, [2021] 

Signatura: IP 833 Ama 

Sinopsi:. Els infants senten fascinació per tot el que s'amaga al 

cel i a la terra. Un globus, un dragó o una marieta són un bon 

motiu per meravellar-se'n. Les autores han alçat la vista i han mirat a sota els peus. I 

després han omplert aquest abecedari amb textos i dibuixos sobre animals, plantes o 

fenòmens meteorològics. Per cada lletra trobem una paraula, una poesia i una petita 

curiositat.  

 


