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Títol: “ El Gran llibre de la mare terra” 

Text i il·lustracions: Zommer, Yuval 

Editorial: Joventut, febrer 2022 

Signatura: I551 Zom 

Sinopsi: Sabies que les llúdrigues s'agafen de la mà com 

nosaltres? O que els bernats ermitans tenen casa? I que les 

papallones tenen una hora d'anar a dormir? El gran llibre de la 

Mare Terra es una forma de celebrar les meravelloses 

connexions entre nosaltres els humans i la Natura. Perquè tots 

som part de la Natura o Mare Terra, i la Natura es part de tots. 

 

 

 

Títol: “100 conceptes sobre art” 

Text: Hodge, Susie 

Il·lustracions:  Farina, Marcos  

Editorial: Coco Books, 15 febrer 2022 

Signatura: I7.01 Hod 

Sinopsi: Es pot resumir el meravellós món de l’art en només 

100 conceptes? Materials, tècniques, estils, dissenys, artistes 

del passat i del present i diferents mètodes d’expressió artística 

resumits en 100 conceptes triats amb cura. Susie Hodge ens 

mostra la seva gran capacitat de transmetre en poques paraules tot el que cal saber sobre 

l’art, en un llibre fascinant que inclou activitats atractives, suggeriments i preguntes per 

reflexionar, inspirar, practicar i crear. 
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Títol: “ Verstiari “ 

Text: Rovira, Pere (Poeta) 

Il·lustracions: Asensio, Albert 

Editorial: La Galera, agost del 2021 

Signatura: IP 833 Rov 

Sinopsi: Per això, aquí us deixaré 

una selva de paper 

i, contents de ser-hi tots, 

animals pintats amb mots. 

I el record d'un bon besavi, 

no saberut, sinó savi, 

que em va ensenyar uns quants secrets 

dels animals i els indrets. 

Un cant a la natura i els animals que l'habiten. 

 

 

 

I també: 

 

 “10 idees per salvar el món amb el poder de l'amabilitat” / il·lustracions de Clarissa 

Corradin ; text d'Eleonora Fornasari. Animallibres, gener 2022. I177.1 For 

 “L'Aquari de la Terra : descobreix 15 ecosistemes aquàtics increïbles” / Alexander 

Kaufman, Mariana Rodrigues. HarperCollins Ibérica, S.A., 2021. I59.19 Kau 

 “Petits poemes” / Joan Brossa ; il·lustracions de Mercè Galí. El Cep i la Nansa Edicions, 

gener de 2022. IP 833 Bro 

 “El Gran conqueridor : les fabuloses aventures del Rei Jaume I” / text de Jordi Creus ; 

il·lustracions de Pep Boatella. Ara llibres, novembre del 2021. I92(Jau) Cre 

 


