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LLIBRES DE CONEIXEMENTS 

 

 

Títol: “Sigues tu mateix” 

Text: Sanders, Jessica 

Il·lustracions: Cathro, Robbie  

Editorial: Bindi Books, setembre de 2021 

Signatura:  I30.055 San 

Sinopsi:  Pots ser el que vulguis. Pots ser-ho tot. Només has de 

ser el noi que vulguis ser, per poder-te convertir en l'home que 

vulguis ser. La persona que portes dins. 

 

 

 

 

Títol: “Les Extraordinàries històries dels animals marins” 

Guió: Cazenove, Christophe 

Dibuixos: Jytéry 

Editorial: Animallibres, juny, 2021 

Signatura: I59.19 Caz 

Sinopsi:  Tot i que encara hi ha entre deu i trenta milions 

d'espècies per descobrir, l'aigua està plena d'animals coneguts, 

cadascun mes extraordinari que l'anterior. Un llibre en format 

còmic divertit i lúdic per a aprendre a conèixer, estimar i protegir 

la increïble diversitat dels animals marins.  
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Títol: “Tu cuerpo mola : aprende a descubrirlo” 

Text: Marta Torrón y Cristina Torrón 

Editorial: Montena, junio de 2021 

Signatura: I613.8 Tor 

Sinopsi:  El teu cos t’acompanyarà tota la vida, però segur que 

hi ha parts del teu cos que coneixes bé, i potser d’altres que no 

t’has mirat massa, com la vulva.  

Un llibre per conèixer els canvis que tindrà el cos i per tal de 

viure’ls amb confiança i benestar. 

 

 

Títol: “El Marqués de la Ballena : tragicomedia en seis actos 

para tres personajes y una ballena” 

Text: Place, François 

Editorial: Nuevo Nueve, marzo de 2020 

Signatura: IT 831 Pla 

Sinopsi:  En el regne de Minilàndia, Segismundo vol 

impressionar a tothom amb un banquet on hi hagi balena per 

dinar. Però, com la pescaran si no tenen mar?  

 

 

 

Títol: “El Árbol de la vida : un libro sobre la vida de Charles 

Darwin, naturalista, geólogo y pensador” 

Text i il·lustracions: Sís, Peter 

Editorial: Ediciones Ekaré, [2021] 

Signatura: I92(Dar) Sis 

Sinopsi:  Dibuixant sobre una gran quantitat de texts, 

anotacions, diaris, mapes i llibres de bord que va deixar Darwin, 

Peter Sís crea un fascinant llibre il·lustrat, molt ric en detalls 

sobre la vida de Charles Darwin. 

· Premi al Millor llibre il·lustrat de l’any New York Times. 

· Millor llibre il·lustrat de l’any, School Library Journal. 

· Millor llibre infantil de l’any, Publishers Weekly. 

· Millors llibres per a joves, American Library Association. 
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I també... 

 “100 niños : lo que nos cuentan los números” / Christoph Drösser ; con ilustraciones 

de Nora Coenenberg. Siruela, 2021. I39 Dro 

 “Les Formes de la natura” / Magdalena Konečná, Jana Sedláčková, Ŝtěpánka 

Sekaninová. Cossetània Edicions, juliol del 2021. I57 Kon 

 “La Vida secreta dels pets i els rots” / Mariona Tolosa Sisteré. Zahorí Books, maig de 

2021. I611.3 Tol 

 “Els Bombers” / text d'Emmanuel Trédez ; il·lustracions de Kiko. Cruïlla, juny de 

2021. I614.8 Tre 

 “El Gran llibre de les Olimpíades” / Textos de Veruska Motta ; il·lustracions de Luca 

Poli. Animallibres, juny de 2021. I796.092 Mot 

 “Rachel Carson y el libro que cambió el mundo” / Laurie Lawlor ; ilustraciones de 

Laura Beingessner. Errata Naturae, abril de 2021. I92(Car) Law 


