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Títol:  Rutes en bicicleta per Catalunya 

Autor: César Barba i Sergi Ramis 

Editorial: Editorial Alpina, novembre de 2020 

Signatura: 796.61 Bar 

Sinopsi:  Nova guia de la col·lecció Indrets i Paisatges que ofereix un 
recull de 20 rutes en bicicleta per Catalunya. Propostes escollides 
d'arreu de Catalunya que ens ofereixen un ventall molt variat, sempre 
però amb la particularitat de ser itineraris senzills, sense dificultats 
tècniques ni grans exigències a nivell físic. 
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Títol: Fes que cada classe funcioni : sis principis per contribuir a un millor 
ensenyament i aprenentatge 

Autors:  S. Allison i A. Tharby ; pròleg d'Enric Prats 

Editorial: Eumo Editorial, maig de 2021 

Signatura: 371.1 All 

Sinopsi: AVÍS A QUI OBRI AQUEST LLIBRE BUSCANT LA MANERA 
DE MILLORAR LA TASCA DOCENT: PER FER LES COSES BÉ, 
PRIMER CAL SABER PER QUÈ LES FEM. Perquè les classes funcionin 
els autors proposen treballar a partir de sis principis pedagògics: el repte, 

l'explicació, el modelatge, la pràctica, la retroalimentació i les preguntes. Sis principis que es 
fonamenten en un sistema coherent d'idees i en una pràctica experimentada, reflexionada, 
que combina prudència i gosadia, lluny de les presses i les rutines adquirides. Totes les 
propostes recollides aquí estan pensades per proporcionar un rumb pràctic i profitós a la tasca 
del professorat. Si una classe us funciona segurament es perquè el conjunt d'alumnes ha 
trobat sentit a allò que hi ha après. Obriu el llibre per qualsevol pàgina i en traureu idees 
interessants per aplicar a classe, i molt probablement aquella idea us portarà a una altra. 
Aquest no es, però, un manual per seguir al peu de la lletra. Això aniria en contra del seu 
esperit i del vostre, si el que busqueu es una educació de qualitat per a tothom. 
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Títol: Objectiu TV3 : el relat definitiu d'una televisió sempre en el punt 
de mira 

Autor: Àlex Gutiérrez 

Editorial: Ara Llibres, 2006 

Signatura: 791.4 Gut 

Sinopsi: A partir de desenes d'entrevistes, una intensa investigació i 
documentació inèdita, el periodista especialitzat en mitjans Àlex 
Gutiérrez narra en aquest llibre la història mai explicada de TV3, 

Catalunya Ràdio i la Corporació. Amb un estil apassionat i apassionant, farcit d'anècdotes 
reveladores, Objectiu TV3 és una obra ambiciosa que ens descobreix amb habilitat tots els 
fets rellevants i, alhora, proposa solucions. 
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Títol:  Mi belleza no es cosa tuya 

Autora:  Florence Given 

Editorial: Lunwerg Editores, junio de 2021 

Signatura: 30.055.2 Giv 

Sinopsi: Manifest feminista per a les noves generacions que trenca amb 
els estereotips limitants i les creences tòxiques del patriarcat perquè les 
noies joves potenciïn la seva autoestima i es facin propietàries de la 
seva vida. 
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Títol: Córrer o morir 

Autor:  Kilian Jornet 

Editorial: Ara Llibres, setembre del 2011 

Signatura: 796.52 Jor 

Sinopsi:  «Kiss or kill. Besa o mata. Besa la glòria o mor en intentar-ho. 
Perdre és morir, guanyar és sentir. La lluita és el que diferencia una 
victòria, un vencedor.» Un fora de sèrie. Un heroi. Una persona 
extraordinària. Kilian Jornet és l’actual campió mundial de skyrunning, 

una de les proves físiques més dures del planeta.  
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Títol: Acompañar el cáncer : guía para cuidar a tu ser querido durante 
su enfermedad 

Autora:  Míriam Algueró Josa 

Editorial: Amat editorial, septiembre de 2021 

Signatura:  616 Alg 

Sinopsi:  "La meva mare va emmalaltir de càncer tres anys i mig 
després que el meu pare morís, també de càncer. El tractament que 
proposaven els metges li hauria permès viure fins a 18 mesos però en 
una cadira de rodes, mig cega i sense control d'esfínters. Ella ens va 
dir que no volia fer el tractament i les meves germanes i jo, que no 

volíem veure-la patir, ho vam acceptar... Li vam proposar buscar alternatives que poguessin 
curar-la i ens va dir que sí. Va morir a casa, envoltada de les seves filles, sense necessitar 
morfina ni cap altre tipus de calmant. Va morir tranquil·la, va morir en pau. 
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Títol: El Castellà a la Catalunya contemporània : història d'una 
bilingüització. 

Autors:  Mireia Galindo, Carles de Rosselló i Francesc Bernat 

Editorial: Onada Edicions, juliol de 2021 

Signatura: 433:30 Gal 

Sinopsi:  Aquest llibre ha volgut donar resposta a aquests 
interrogants a partir de les històries de vida d’una seixantena de 
persones catalanoparlants de més de 90 anys. El seu testimoni 
és clau per entendre el procés d’extensió del castellà entre les 
classes populars catalanes en el tombant dels segles XIX i XX. 
Ha estat una sort poder recollir-lo abans no desaparegués, 

perquè hi ha poques fonts directes sobre aquest fenomen. 

Què van pensar els nostres avis la primera vegada que van sentir algú parlar en castellà? 
S’integraven lingüísticament els nouvinguts? Quin paper va tenir l’escola en la difusió del 
castellà? Com va influir el franquisme en la llengua de les converses quotidianes?  
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Títol: Internet de las cosas : un futuro hiperconectado : 5G, inteligencia 
artificial, big data, cloud, blockchain, ciberseguridad 

Autor: Luis Joyanes Aguilar 

Editorial: Marcombo, 2021 

Signatura:  681.3(Int) Joy 

Sinopsi: Aquest llibre descriu i analitza el nou ecosistema creat al 
voltant de les tecnologies facilitadores de les coses i els objectes 
intel·ligents. Està escrit amb una visió global adreçada tant a lectors 

interessats a conèixer els reptes i les oportunitats que internet de les coses porta a la societat 
actual i futura com als professionals, empresaris, docents i investigadors en les tecnologies 
disruptives d'impacte.  
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Títol: Els Dotze treballs d'Hèracles 

Autors: Joan Alberich i Mariné amb la col·laboració de Joan 
Alberich i Carramiñana 

Editorial: Didacta, febrer de 2019 

Signatura: 433.2 Alb 

Sinopsi: De ben petit, estant al bressol, ja va escanyar amb les seves 
menudes mans dues serps que li va enviar una deessa. De gran va 
cometre una falta molt greu, i per tal de purificar-se i poder ser 
perdonat va haver de dur a terme dotze treballs. Són els que es narren 
en aquest llibre. 
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Títol: Sin marcas visibles : claves de la violencia de género que 
pueden salvarte la vida 

Autora: Rachel Louise Snyder 

Editorial: Paidós, junio de 2021 

Signatura:  343.6 Sny 

Sinopsi: A partir de casos impactants, Snyder crea un relat trepidant 
que dóna veu a tots els implicats en la violència de gènere: víctimes i 
supervivents, familiars, professionals i activistes que lluiten per trobar 
solucions més efectives; també els perpetradors. Poderosa, vibrant, 

aplaudida a tot el món, una obra que, segons el Washington Post, «salvarà vides». 
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