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PETITS LECTORS - 0 A 3 ANYS

Llibre per a primers lectors. Al
món hi ha moltes bestioles
diferents i totes són importants
en la natura. Sigueu uns Petits
Exploradors: observeu les
bestioles i tingueu-ne cura!

Autor: Campos, Teresa
Títol: Les Bestioles del camp
Publicació: La Seu d'Urgell: Edicions Salòria, 2020

Topogràfic: I0 PET
Consulta el catàleg

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043874~S84*cat


Les flors són molt valuoses en la
natura: aporten el pol·len perquè
puguin créixer més flors i donar
fruits i, a més, són l’aliment de
molts insectes i ocells. Si les
flores desapareixen, el món
també ho farà.

Text extret de: Tradillibreria

Autor: Campos, Teresa
Títol: Les flors de la muntanya
Publicació: La Seu d’Urgell: Edicions Salòria, 2020

Topogràfic: I0 PET
Consulta el catàleg

https://www.tradillibreria.com/llibres/les-flors-de-la-muntanya/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043873~S84*cat


Els petits jugaran al tat amb els
mecanismes d’aquest divertit llibre
que inclou allò que fem quan surt
el sol: jugar a la platja, prendre un
gelat... i moltes altres sorpreses.

Text extret de: Grup 62

Autor: Arrhenius, Ingela
Títol: Ta-Taat Sol
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, maig del 2020

Topogràfic: I0 EST
Consulta el catàleg

https://www.grup62.cat/llibre-ta-taat-sol/306473
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2048851~S84*cat


Un màgic llibre amb solapes de
tela i un mirall il·lustrat per la gran
il·lustradora del moment Ingela P.
Arrhenius. Imatges delicades, a
tot color, que encantaran als més
petits!

Text extret de: Grup 62

Autor: Arrhenius, Ingela
Títol: On és el Senyor Pirata?
Publicació: Barcelona : Estrella Polar, maig del 2020

Topogràfic: I0 EST
Consulta el catàleg

https://www.grup62.cat/llibre-on-es-el-senyor-pirata/306470
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2049356~S84*cat


Els petits jugaran al tat amb els
mecanismes d’aquest divertit llibre
ple d’animals de la granja.

Text extret de: Grup 62

Autor: Arrhenius, Ingela P
Títol: Ta-Taat vaca
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, maig del 2020

Topogràfic: I0 EST
Consulta el catàleg

https://www.grup62.cat/llibre-ta-taat-vaca/306474
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2048041~S84*cat


Oh, no! El petit T. Rex ha perdut la
seva mare. L'ajudes a trobar-la?

Text extret de: Llibres.cat

Autor: Baker, Laura
Títol: En terra de dinosaures
Publicació: Barcelona: Edebé, 2020

Topogràfic: I0 EDE
Consulta el catàleg

https://www.llibres.cat/products/477290-en-terra-de-dinosaures.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2046756~S84*cat


Aquest llibre pertany a una
deliciosa sèrie de llibres d’animals
per a nadons! Una petita joia amb
originals i divertides pàgines
encunyades amb la forma de
cada animal. Un format de gran
consistència, elaborat amb un
cartró molt gruixut que es pot
mantenir dret a qualsevol lloc,
com un llibre-objecte.

Text extret de: Coco Books

Autor: Arrhenius, Ingela P.
Títol: La Sabana
Publicació: Barcelona: Coco Books, septiembre de 2020

Topogràfic: I0 COC
Consulta el catàleg

https://cocobooks.com/catalogo/la-sabana-cat-2/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047778~S84*cat


Endevina quina mascota estic
imaginant ... Fes servir les pistes
per endevinar-la i després
descobreix la resposta!

Text extret de: Elsnourals

Autor: Guillain, Adam
Títol: Endevina... mascotes
Publicació: Barcelona: Baula, octubre de 2020

Topogràfic: I0 BAU
Consulta el catàleg

https://www.elsnourals.cat/products/309414-mascotes.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047647~S84*cat


Un divertit llibre per a nadons en
el qual Marcelina ens dóna la
recepta d’una sopa molt peculiar.

Text extret de: Ediciones Jaguar

Autor: Iglesias, Gracia
Títol: Nyam nyam Marcelina
Publicació: Madrid: Jaguar, 2020

Topogràfic: I0 MIA
Consulta el catàleg

https://www.edicionesjaguar.com/titulos_detalle/567-nyam_nyam_marcelina
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2046618~S84*cat


Descobreix en cada pàgina a un
nou dinosaure! Un divertit llibre de
rimes per a gaudir en família,
especialment per als més petits
de la casa.

Text extret de: Llibreria ContiJoch

Autor: Mazo, Margarita del
Títol: Dinosaures de l'1 al 10
Publicació: Madrid: Jaguar, 2020

Topogràfic: I0 JAG
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/es/products/553393-dinosaures-de-l1-al-10.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2049397~S84*cat#.YGGaAp0za70


Llisca i estira de les solapes per
descobrir els bebès dels animals
més populars!
Un llibre que reprodueix el popular
joc del “tat!” i estimula la motricitat
fina, ideal per a les mans més
petites!

Text extret de: La finestra lectora

Autor: Baretti, Sonia
Títol: On viuen els bebès animals?
Publicació: Barcelona: Bindi Books, setembre de 2020

Topogràfic: I0 BUS
Consulta el catàleg

https://lafinestralectora.cat/on-viuen-els-bebes-animals/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2051120~S84*cat


I1 - 4 A 6 ANYS

La guineu Menuda fa morros,
llença coses i fa un gran
terrabastall, però la guineu Gran
aconsegueix que se senti millor
explicant-li que, passi el que
passi, l'estimarà del dret i del
revés.

Text extret de: Grup 62

Autor: Gliori, Debi
Títol: T'estimaré sempre
Publicació: Barcelona: Baobab, juny del 2020

Topogràfic: I1 BAO
Consulta el catàleg

https://www.grup62.cat/llibre-testimare-sempre/302069
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat


La Wanda és una bruixeta tan
tímida, que gairebé no pot parlar!
Però quan la Flo arriba a la seva
classe, descobreix que per fer
amistats les paraules no sempre
són imprescindibles. El dia del
concurs de màgia de l'escola les
coses es compliquen de debò. I la
Wanda necessita que li surti la
veu per dir les paraules màgiques
que han de salvar la Flo. Ho
aconseguirà?

Text extret de: Casa del libro

Autor: Rowland, Lucy
Títol: A la Wanda no li surten les paraules
Publicació: Barcelona: Baula, octubre de 2020

Topogràfic: I1 BAU
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-a-la-wanda-no-li-surten-les-paraules/9788447941988/11777401
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047102~S84*cat


Per fi reunides en un únic volum
totes les històries originals de
Babar creades per Jean de
Brunhoff.

Text extret de: Blackie Books

Autor: Brunhoff, Jean de
Títol: Babar: totes les històries
Publicació: Barcelona: Blackie Books, març de 2020

Topogràfic: I1 BLA
Consulta el catàleg

https://blackiebooks.org/catalogo/babar-totes-les-histories-nova-edicio/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2050439~S84*cat


A vegades, la mare té trons al
cap: parla molt alt i amb les dents
juntetes. A vegades, té núvols al
cap: se li oblida l’esmorzar i
arribem tard als aniversaris.
Altres, té un arc de Sant Martí al
cap: canta al cotxe i em fa molts
petons. Serà possible que jo
també tingui trons, núvols i arcs
de Sant Martí al cap?
Un relat per entendre com
funcionen les emocions i com
gaudir d’elles.

Text extret de: Animalllibres

Autor: Taboada, Bea
Títol: A vegades la mare té el cap ple de trons
Publicació: Barcelona : Animallibres, octubre de 2020

Topogràfic: I1 ANI
Consulta el catàleg

https://animallibres.cat/albums-illustrats/8116-a-vegades-la-mare-te-el-cap-ple-de-trons-9788417599850.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2045284~S84*cat


A Els amics de Bobiblú, els nens i
les nenes aprendran que els
amics són un tresor que cal
conservar compartint, escoltant i
sobretot, jugant.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Punset, Elsa
Títol: Els Amics de Bobiblu
Publicació: Barcelona: Beascoa, març del 2020

Topogràfic: I1 BOB
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-els-amics-de-bobiblu-bobliblu/9788448854652/11238670
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2050645~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00556621


Dos germans perduts al bosc.
Trobaran el camí per tornar a
casa? Tres nivells de lectura:- El
text original de 1812 dels germans
Grimm sencer, sense
embelliments ni censures, per
llegir en veu alta.

Text extret de: Llibreria Contijoch

Autor: Grimm, Jacob, 1785-1863
Títol: Hänsel i Gretel
Publicació: Barcelona: Flamboyant, setembre del 2020

Topogràfic: I1 CLÀ
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/516642-hansel-i-gretel.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2044512~S84*cat


Un gat, un parell de botes i un sac
poden canviar la fortuna d’algú?
Tres nivells de lectura:· El text
original de 1697 de Charles
Perrault sencer, sense
embelliments ni censures, per
llegir en veu alta.

Text extret de: Llibreria Contijoch

Autor: Perrault, Charles, 1628-1703
Títol: El Gat amb botes
Publicació: Barcelona: Flamboyant, setembre del 2020

Topogràfic: I1 CLÀ
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/516644-gat-amb-botes-el.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2044511~S84*cat#.YGRFep0za70


Les lletres són trapelles i sovint
van amunt i avall, al seu aire,
cosa que pot provocar un petit
desgavell, perquè el pi roig pot
convertir-se en un «pi boig»; la
cuca de llum, en una sorprenent
«cuca de fum»; les meduses, en
suculents maduixes... i així ens
podem acabar trobant moltes
espècies extraordinàries.

Text extret de: Llibreria Contijoch

Autor: Comelles, Salvador
Títol: Espècies extraordinàries
Publicació: Barcelona: BiraBiro Editorial, setembre de 2020

Topogràfic: I1 COM
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/516653-especies-extraordinaries.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043727~S84*cat


Rega vive en un planeta cuya
tribu es muy generosa. Un día el
capitán Urra pide ayuda a los
ecoamigos para salvar el planeta
Tierra. ¿Quieres saber cómo lo
lograron? ¿Quieres ayudarles?

Es muy ilusionante recibir un
regalo, y más cuando es por
sorpresa, y ya es genial si nos
gusta. Pero también resulta muy
gratificante regalar, sorprender,
ilusionar, ver la cara de
satisfacción de quien recibe el
regalo. Es por ello que hemos de
educar a los niños para que sean
agradecidos cuando reciben un
regalo, y también para que sean
generosos. Este cuento enseña lo
bonito de regalar, no ser egoístas.

Text extret de: Editorial Sentir

Autor: Urra Portillo, Javier
Títol: Regals: solidaritat i generositat en la infància
Publicació: Barcelona: Editorial Sentir, 2020

Topogràfic: I1 EDI
Consulta el catàleg

https://editorialsentir.com/?s=javier+urra
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2049533~S84*cat


Una vegada hi havia un petit ogre
que era molt llaminer. Li
encantaven els bons àpats que li
portava la seva mamà: cucs
gegants de color verd, ossos de
guatlles, mosques amb salsa i
potes d'aranyes. Però el que més
li entusiasmaven eren els mocs.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Kiselova Savrasova, Valeria
Títol: Els Mocs més bons del món
Publicació: Madrid: Ediciones Jaguar, setembre 2020

Topogràfic: I1 EDI
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-els-mocs-mes-bons-del-mon/9788416082445/11445658
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047100~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00584600


El Petit Elefant ja és gran, i té una
missió importantíssima: anar SOL
a comprar els últims preparatius
per a la festa de la Tortuga
centenària. Què pot sortir
malament? Només ha de comprar
espelmes, xocolata, globus... i sap
on trobar-ho tot. Però, sense
saber com, comencen a haver-hi
petits problemes: s'equivoca amb
les quantitats, es menja tota la
xocolata, fa tard als llocs, s'entreté
a ajudar un suricata que s'ha
perdut... i la missió és un autèntic
desastre!

Text extret de: La Galera

Autor: Isern, Susanna
Títol: Ja soc gran
Publicació: Barcelona: la Galera, setembre del 2020

Topogràfic: I1 GAL
Consulta el catàleg

https://www.lagaleraeditorial.com/ca/ja-soc-gran-978-84-246-6825-9#.YGRJiJ0za70
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047557~S84*cat


El Bambú i els seus germans
viuen als Pirineus, envoltats de
prats i boscos.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Serra, Elisabet
Títol: Bambú
Publicació: Barcelona: Ing Edicions, octubre de 2020

Topogràfic: I1 ING
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-bambu/9788412201444/11927340
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047523~S84*cat#.YGRMNZ0za70


És un matí plujós i gris, però a en
Charlot, el gos, tant li fa que
plogui.

Text extret de: Tramuntana Editorial

Autor: Zolotow, Charlotte
Títol: De mala lluna
Publicació: Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2020

Topogràfic: I1 TRA
Consulta el catàleg

https://tramuntanaeditorial.com/ca/cataleg/de-mala-lluna
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2044596~S84*cat#.YGRN1p0za70


La Brunilda i el Bru visiten en el
seu hàbitat els animals salvatges
d'un llibre que agafen en préstec
de la biblioteca.
És tan EMOCIONANT viatjar per
tot el món gràcies a la MÀGIA,
però els nostres viatgers tenen
alguns CONTRATEMPS quan als
animals se'ls desperta la GANA!
UNA AVENTURA MUNDIAL de la
Brunilda i el Bru!

Text extret de: Blume

Autor: Thomas, Valérie
Títol: La Volta al món
Publicació: Barcelona: Blume, octubre de 2020

Topogràfic: I1 BRU
Consulta el catàleg

https://blume.net/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Thomas%2C+Val%C3%A9rie&submit_search=&p=5
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047103~S84*cat


La Llama té una debilitat pels
pastissos, una curiositat
insaciable i un talent artístic
evident. Els dimarts és la reina de
la pista: no hi ha ball que se li
resisteixi! Malauradament, un
dimarts hi ha una cosa que no
resisteix: els seus pantalons
(massa pastís!)

Text extret de: Llibreria Contijoch

Autor: Stutzman, Jonathan
Títol: La Llama destrueix el món
Publicació: Barcelona: La Casita Roja, abril de 2020

Topogràfic: I1 CAS
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/488320-llama-destrueix-el-mon-la.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043065~S84*cat


Para Doña Hortensia cada día era
igual y lo vivía sin salirse ni un
milímetro de su rutina habitual.
Hasta que, una mañana, la
alarma del despertador no sonó a
la misma hora y … ¡Todo lo que
ocurrió después fue como un
torbellino que le despeinó las
ideas! De repente, se encontró
disfrutando de situaciones nuevas
que antes ni siquiera hubiese
podido imaginar.

Text extret de: Cuento de Luz

Autor: Gil, Carmen
Títol: Doña Hortensia
Publicació: Madrid: Cuento de Luz, 2020

Topogràfic: I1 CUE
Consulta el catàleg

https://www.cuentodeluz.com/shop/9788418302121/?lang=es
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat


Una nena explora mons
fantàstics, imaginaris i imaginats,
que ens sorprendran quan
sapiguem qui els va crear. L’art es
recrea en les obres d’art.

Text extret de: Bululú

Autor: Goñi, Liébana
Títol: Més enllà: l'art d'explorar
Publicació: A Coruña: Bululú, agost 2020

Topogràfic: I1 CER
Consulta el catàleg

https://www.editorialbululu.com/producto/mes-enlla/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2049612~S146*cat


Ben aviat serà l'aniversari de la
Júlia. Ha de ser un dia perfecte! A
la Júlia se li acudeixen un munt
d'idees per a la festa. Pero cap no
es "perfecta". Trobarà una manera
de celebrar-lo que agradi a TOTS
els seus amics? Qui sap. Potser,
si dona la volta al problema amb
l'ajuda de l'àvia, aconseguirà fer la
millor festa d'aniversari de la
sabana.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Oro, Begoña
Títol: L'Aniversari de la Júlia
Publicació: Barcelona: Beascoa, setembre del 2020

Topogràfic: I1 LAJ
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-l-aniversari-de-la-julia-la-julia-i-el-pol-album-illustrat/9788448855420/11467398
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2050462~S84*cat#.YGGmJZ0za70


Petita és un monstre que no
aconsegueix espantar a ningú
com la seva mamà li havia
ensenyat. Ho intenta, sense molt
d'èxit, una vegada i una altra, fins
que descobreix que el seu
veritable do no és espantar, sinó
fer riure a la gent.

Text extret de: Llibreria Claret

Autor: Dapena, Beatriz
Títol: La Petita monstre
Publicació: Madrid: Ediciones Jaguar, setembre 2020

Topogràfic: I1 MIA
Consulta el catàleg

https://www.claret.cat/ca/llibre/LA-PETITA-MONSTRE-841827749
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047097~S84*cat


Roland és un petit elefant
encantador, curiós i somiador. No
és contorsionista, però sap
enrotllar la seva trompa i
posar-s’hi a sobre, també sap
torçar la cua o doblegar les orelles
i fer-se nusos per no sentir els
trons. Li fan molta por! Li agrada
fer moltes coses com regar les
plantes, llegir llibres, prendre
banys d’escuma, fer bombolles i
menjar cereals. Però el que més li
agrada per sobre de tot és
explicar històries!

Text extret de: Llegir en català

Autor: Mézel, Louise
Títol: Roland l'elefant : un lector gegant
Publicació: Barcelona: BiraBiro, setembre de 2020

Topogràfic: I1 ROL
Consulta el catàleg

https://llegirencatala.cat/llibres/roland-lelefant-un-lector-gegant/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043699~S84*cat


Quan l'esquirol veu que el llop
arriba al bosc, no avisa ningú
perquè ell no està pas en perill...

Quan els altres estan en perill, val
més ajudar-los que no pas
quedar-se sense fer res.

Text extret de: Símbol Editors

Autor: Collet, Géraldine
Títol: No vaig dir res!
Publicació: Barcelona: Símbol, maig de 2020

Topogràfic: I1 SIM
Consulta el catàleg

https://simboleditors.cat/inici/no-vaig-dir-res-221.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043733~S84*cat


L’hipopòtam, el lleopard i el
cocodril sempre fan befa del petit
lleó. Li diuen que és molt menut i
que els veritables lleons són molt
més grossos. Són tan grossos
que poden tocar la lluna amb la
pota. «Lleó, lleó, ets tan petit, xic i
esquifit com un mosquit!», li
canten cada dos per tres. El petit
lleó se sent cada vegada més
minúscul i frustrat. Per sort el
corb, que és molt llest, se
n’empesca una per ajudar el seu
amic. Una història amb molt
d’enginy sobre com de gran pot
arribar a ser un lleó petit!

Text extret de: Takatuka

Autor: Müller, Hildegard
Títol: El Gran petit lleó
Publicació: Barcelona: Takatuka, octubre de 2020

Topogràfic: I1 TAK
Consulta el catàleg

http://www.takatuka.cat/llibre.php?id=207&El%20gran%20petit%20lle%F3%7CHildegard%20M%FCller
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047052~S84*cat


I2 - 7 a 9 anys

L'Ulisses i la Lia s'apunten a
Aventura Total, una extraescolar
de l'escola que, tal com el seu
nom indica, els durà a una
aventura total! A l'escola de
l'Ulisses i la Lia, els alumnes
poden triar entre diverses
extraescolars.

Text extret de: Llibres.cat

Autor: Copons, Jaume
Títol: Operació rescat
Publicació: Barcelona: Beascoa, setembre del 2020

Topogràfic: I2 AVE
Consulta el catàleg

https://www.llibres.cat/products/479719-operacio-rescat-serie-aventura-total.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043718~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00562970


En Gos Pudent s’ha enamorat!
Una gosseta pollosa i una mica
cega que es diu Gracieta li ha
robat el cor, però ell no sap com
acostar-s’hi. Amb La guia del
seductor com a oracle i gràcies
als consells inestimables d’en
Gatxafat, en Gos Pudent es llança
a la conquesta de l’amor, però res
no sortirà com toca…
Aconseguirà descobrir l’amor de
veritat al costat de la Gracieta?
Un cop més, amb el seu
entusiasme sense límits
demostrarà que sota el seu pèl de
baieta vella hi batega un cor
enorme.

Text extret de: Blackie Books

Autor: Gutman, Colas
Títol: Gos pudent s'enamora
Publicació: Barcelona: Blackie Books S.L.U., març de 2020

Topogràfic: I2 BLA
Consulta el catàleg

https://blackiebooks.org/catalogo/gos-pudent-senamora/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2037921~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00557288


Temps de tardor és un àlbum
atemporal que recorre la bellesa
dels moments aparentment
insignificants i anima subtilment a
viure’ls des d’una mirada atenta
en el temps present.

Aquesta consciència en els detalls
que aconsegueix eliminar la
fugacitat d’un instant es mostra en
un breu itinerari pels estímuls i
sensacions que l’arribada de la
tardor provoca en la protagonista.

Text extret de: Bookolia

Autor: Pasamar, Concha
Títol: Temps de tardor
Publicació: Madrid: Bookolia, octubre de 2020

Topogràfic: I2 BOO
Consulta el catàleg

https://www.bookolia.es/libreria/temps-de-tardor/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2049120~S84*cat


La família, els records, els
mestres, la natura, els animals,
els amics i amigues, els somnis…
Les coses més importants no són
les materials. Existeixen
SUPERTRESORS molt valuosos
que ens fan feliços i que hem de
cuidar. Quins són els teus?

Text extret de: Llibreria Contijoch

Autor: Isern, Susanna
Títol: El Gran llibre dels super tresors importants de debò
Publicació: Barcelona : Flamboyant, setembre del 2020

Topogràfic: I2 FLA
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/516638-gran-llibre-dels-supertresors.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2044952~S84*cat


L’Alf i la Bet són a la biblioteca de
l’escola molt enfeinats buscant un
repte per plantejar a la classe,
quan decideixen esbrinar qui és
l’home més vell del món. Mentre
busquen sense descans un tal
Matusalem, aniran a parar a
Rupit, que, segons sembla, és el
poble més antic del món.

Text extret de: Grup 62

Autor: Serra, Màrius
Títol: Les aventures de la Napeu: Més vella que l’anar a peu
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, setembre del 2020

Topogràfic: I2 AVE
Consulta el catàleg

https://www.grup62.cat/llibre-les-aventures-de-la-napeu-mes-vella-que-lanar-a-peu/317207
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043806~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00564478


El llibre aborda temes com la
compassió, la paciència, el
respecte, o la confiança en un
mateix. La història combina
animals entranyables amb
enigmes, pistes i endevinalles
ocults entre les pàgines, perquè
els pares també puguin gaudir
d'aquesta experiència interactiva
compartida.

Text extret de: Grup 62

Autor: Brown, Dan
Títol: La Simfonia dels animals
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, setembre del 2020

Topogràfic: I2 BAO
Consulta el catàleg

https://www.grup62.cat/llibre-la-simfonia-dels-animals/313872
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043360~S84*cat#.YGRRYJ0za70


La primavera ha tornat de nou a
Rocabona acompanyada de la
data més esperada de l'any:
l'aniversari dels bessons! En Jep,
que no es conforma amb una
celebració corrent, vol organitzar
tot sol una festa espaterrant per a
totes les famílies de la vall! La
Tina i la Lena el volen ajudar, però
com que en Jep no ho vol, totes
dues s'empesquen una sorpresa
secreta.

Text extret de: Casa del libro

Autor: González Vilar, Catalina
Títol: La Festa de primavera
Publicació: Barcelona: B de block, març del 2020

Topogràfic: I2 CAS
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-la-festa-de-primavera-la-caseta-sota-terra-2/9788417736798/11238650
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043635~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00562248


El Sr. Mongeta, la Sabata i el Botó
es troben perduts. Cercant el seu
lloc al món es coneixeran i la seva
amistat serà el far que els guiarà
en el seu viatge. Una història
sobre la recerca de la identitat,
plena de força, amistat i
aventures.

Text extret de: Editorial Salòria

Autor: Domanova, Natasha
Títol: El Sr. Mongeta, la Sabata i el Botó
Publicació: La Seu d'Urgell: Edicions Salòria, agost 2020

Topogràfic: I2 EDI
Consulta el catàleg

https://edicionssaloria.com/home/225-el-sr-mongeta-la-sabata-i-el-boto.html?search_query=MONGETA&results=1
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043413~S84*cat


Amb aquest segon llibre de la
sèrie d’en Gripau i d’en Gripere,
guardonat amb la medalla
Newbery, tornem amb cinc noves
històries d’aquests dos amics
inseparables que parlen de flors,
de galetes, de valentia, de somnis
i, sobretot, d’amistat.

Autor: Lobel, Arnold
Títol: En Gripau i en Gripere van plegats
Publicació: Blanes: entreDos, octubre 2020

Topogràfic: I2 ENT
Consulta el catàleg

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2045871~S84*cat


En Jaume s’ha fet vell i, cada
vegada més, li costa recordar-se
de les coses. Així, encara que
s’estima molt el seu barret, un dia
l’oblida al parc, damunt d’un banc.
Una ventada s'emportarà volant el
barret, que viurà un munt
d'aventures mentre intenta
retrobar-se amb el seu propietari.
Ho aconseguirà?

Text extret de: Animalllibres

Autor: Hernández Chambers, Daniel
Títol: Un Barret sense cap
Publicació: Barcelona: Animallibres, setembre de 2020

Topogràfic: I2 FOR
Consulta el catàleg

https://animallibres.cat/la-formiga/8109-un-barret-sense-cap-9788417599638.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043430~S84*cat#.YGRVVZ0za70


En Biel es distreu amb facilitat i
sempre acaba fent tard a tot
arreu. Si tingués cinc minuts
més... Per sort, en Picapoc ha
trobat un aparell per viatjar en el
temps que el podria ajudar. Aniran
amb molt de compte. Perquè...
què podria sortir malament?

Text extret de: La Galera

Autor: Macip, Salvador
Títol: Cinc minuts tard: una altra aventura d'en Biel i en
Picapoc
Publicació: Barcelona: La Galera, juny del 2020

Topogràfic: I2 GRU
Consulta el catàleg

https://www.lagaleraeditorial.com/ca/cinc-minuts-tard-978-84-246-6750-4#.YGRVoJ0za70
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2049554~S84*cat


L’Ubú s’ha menjat el rei i ara el rei
és ell, un rei golafre que devora
tothom. Al final, quan no queda
ningú, l’Ubú rebenta, tots tornen al
seu lloc i tot torna a la normalitat.
Tothom s’oblida, del rei golafre.
Tots menys el contaire que els
recorda la història de l’Ubú i el
perill de callar i mirar cap a un
altre lloc mentre qui té el poder
abusa d’ell perjudicant els altres.

Text extret de: Editorial Juventud

Autor: Ruillier, Jérôme
Títol: Ubú
Publicació: Barcelona: Joventut, setembre del 2020

Topogràfic: I2 JOV
Consulta el catàleg

https://www.editorialjuventud.es/ubu-9788426146762/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043703~S84*cat#.YGRYk50za70


El retrat més extraordinari,
elaborat amb la paleta dels
somnis i l’amor de veritat… Una
història de passió, venjança i
reptes impossibles és l’obra
pòstuma de Xabier P. DoCampo,
amb il·lustracions de Xosé Cobas,
plenes de referents pictòrics.

Text extret de: Editorial Kalandraka

Autor: Docampo, Xabier P
Títol: El Pintor cec
Publicació: Barcelona: Kalandraka, maig, 2020

Topogràfic: I2 KAL
Consulta el catàleg

https://www.kalandraka.com/el_pintor_cec-978-84-16804-89-4-catalan-2582.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043500~S84*cat


En Theo, l'Elsa i el hàmster Mister
Marple són els membres de la
Banda dels Tafaners. Al quarter
general del vell cobert investiguen
«afers animals» de tota mena.
Mister Marple sap que l'espera un
destí important.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Gerhardt, Sven
Títol: On és el gos Bruno?
Publicació: Barcelona: Edebé, setembre 2020

Topogràfic: I2 MIS
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-mister-marple-i-la-banda-dels-tafaners-1-on-es-el-gos-bruno/9788468349343/11776812
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047504~S84*cat


A la vila d’Atzeneta, en una de les
parts més altes i boscoses de la
Vall d’Albaida, fa moltíssims anys,
hi havia una mestra ben guapa,
que era viuda i tenia una filla. Li
deien dona Irene, i era una dona
sabudíssima, de molta astúcia i
sense bondat. Entre les alumnes,
n’hi havia una que li deien Beatriu
una xiqueta estudiosa i ben
creguda i era filla del manyà del
poble, Marçal, home molt hàbil en
el seu ofici, i viudo igualment, com
la mestra.

Text extret de: La Singratalla

Autor: Verdú, Jordi Raül
Títol: La Mestra i el manyà
Publicació: València: Edicions del Bullent, març de 2020

Topogràfic: I2 PRI
Consulta el catàleg

https://www.lasingratalla.com/products/210761-la-mestra-i-el-manya.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2049103~S84*cat#.YGRdIp0za70


En Lucas, la Marina, la Zoe ja són
els Rescatadors Màgics. Com a
Rescatadors, ajuden totes les
criatures del bosc. Però no tenen
res de màgics. Fins ara. Després
del rescat núm. 100, el rei del
bosc els anuncia que són
mereixedors de poders màgics.
Per fi seran Rescatadors MÀGICS
de veritat! Però per
aconseguir-ho, hauran de superar
unes proves en una escola de
bruixots molt particular. I aviat
descobriran que tots tenim màgia
dins nostre!

Text extret de: La Galera

Autor: Catdoor, Sabrina
Títol: Els Rescatadors màgics a l'escola encantada
Publicació: Barcelona: La Galera, juny del 2019

Topogràfic: I2 RES
Consulta el catàleg

https://www.lagaleraeditorial.com/ca/els-rescatadors-magics-3-a-lescola-encantada-978-84-246-6690-3#.YH_-q5Aza71
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043293~S84*cat#.YGRd3J0za70


La Maleta del viatger és un
catàleg il·lustrat dels equipatges
d’alguns dels personatges literaris
més populars en emprendre els
seus viatges i les seves
aventures: Dorothy d’El màgic
d’Oz; el Gran Amic Gegant; Harry
Potter; Philleas Fogg; Mary
Poppins… i fins a catorze. El fil
conductor corre a càrrec de la
Laia, una lectora empedernida de
dotze anys, que no sap què ha de
posar a la maleta i revisa la
d’aquests coneguts aventurers.

Text extret de: Blog Pep Molist

Autor: Molist, Pep
Títol: La maleta del viatger
Publicació: Sant Celoni: Tushita edicions, agost de 2020

Topogràfic: I2 TUS
Consulta el catàleg

https://www.pepmolist.cat/llibres/la-maleta-del-viatger/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2044642~S84*cat


I3 +10 ANYS

Mirabella es especial porque es
diferente.

Su mamá es una bruja, su papá
es un hada, y Mirabella tiene un
poquito de los dos. Además... ¡a
la prima mayor de Isadora le
encanta meterse en líos!

Ha llegado la fiesta de hadas, y el
papá de Mirabella le ha dicho que
tiene que portarse muy muy bien.
Pero ella sabe que todo será
mucho más divertido con un poco
de magia…

Text extret de: Penguin Libros

Autor: Muncaster, Harriet
Títol: Mirabelle i l'encanteri del drac
Publicació: Barcelona: Alfaguara, setembre del 2020

Topogràfic: I3 ALF
Consulta el catàleg

https://www.penguinlibros.com/es/primeras-lecturas/7222-mirabella-y-el-hechizo-del-dragon-mirabella-9788420452975
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2042912~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00563759


Totes les ciutats amaguen secrets
profunds, però poques persones
els coneixen. Una d’elles és Heli
Argilés, una jove estudiant de
l’Acadèmia Secreta d’Enigmes,
Guisats, Espantacriatures i
Llegendes. De la seua mà, ens
endinsarem la València més
misteriosa i descobrirem com
d’important és l’aigua que corre
pel Túria i que batega a l’Albufera.

Text extret de: Tandem Edicions

Autor: Climent Gosp, Esther
Títol: Heli Argilés i els misteris d'aigua
Publicació: València: Tàndem, gener 2021

Topogràfic: I3 BIB
Consulta el catàleg

https://tandemedicions.com/la-bicicleta-negra/8211-heli-argiles-i-els-misteris-d-aigua-9788417588472.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2049146~S84*cat


Blackie Books celebra el
centenario del nacimiento del gran
Gianni Rodari, uno de los mejores
autores para niños y pedagogos
de todos los tiempos. Para ello
recopilamos en un mismo
volumen sus mejores cuentos,
sus poemas más conocidos, 20
nuevos relatos contando su vida,
y una serie de páginas especiales
para explicar su concepto de
fantasía, de educación, de
escuela, de infancia, de lectura.
Una edición de coleccionista,
enteramente ilustrada por Marta
Altés, que servirá de libro de
cabecera a pequeños y mayores.

Text extret de: Blackie Books

Autor: Rodari, Gianni
Títol: El Llibre de Gianni Rodari : versos, contes i vida
Publicació: Barcelona: Blackie Books, novembre de 2020

Topogràfic: I3 BLA
Consulta el catàleg

https://blackiebooks.org/catalogo/el-libro-de-gianni-rodari/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047531~S84*cat


L’Oleg i l’Emma han estat jugant a
un joc durant tot el curs:
inventar-se un tercer amic. Així
passen l’estona. Un dia s’inventen
en Sebastian Cole, un nen capaç
de fer milions de bogeries. Ningú
que hi toqui es creuria que
existeix algú com ell… Però un
dia en Sebastian Cole apareix al
cau secret de l’Emma i l’Oleg a
bord d’una nau espacial de cartró.
ÉS IMPOSSIBLE. I encara no
saben que estan a punt de passar
moltes més coses impossibles.

Text extret de: Blackie Books

Autor: Brooks, Ben
Títol: La Història Impossible d'en Sebastian Cole
Publicació: Barcelona: Blackie, octubre de 2020

Topogràfic: I3 BLA
Consulta el catàleg

https://blackiebooks.org/catalogo/la-historia-impossible-den-sebastian-cole/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2045653~S84*cat


Esteu a punt de submergir-vos en
una història plena de suspens. A
estones pensareu que res no té
solució, però una nova pista us
retornarà l’esperança. I diem
“pista” perquè el protagonista
d’aquest llibre és un detectiu.
De fet, el més famós entre els
ratolins: potser no sabeu que
aquest brillant investigador ha
après l’ofici del millor detectiu
humà de tots els temps: Sherlock
Holmes.

Text extret de: Blackie Books

Autor: Titus, Eve
Títol: Basil: el ratolí superdetectiu
Publicació: Barcelona: Blackie Books, març de 2020

Topogràfic: I3 BLA
Consulta el catàleg

https://blackiebooks.org/catalogo/basil-el-ratoli-superdetectiu/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2036502~S84*cat


Pues estás de suerte... ¡Hoy, los
chicos de la Hispania del Imperio
Romano serán tus guías
particulares! Te llevarán por las
calles de sus ciudades y te
mostrarán el gran circo, los
talleres de los artesanos, los
mercados, los templos y mucho
más. ¡Juntos aprenderéis cómo
era un día en la vida de esta
increíble civilización de la
antigüedad!

Text extret de: Penguin Libros

Autor: El Cubil de Peter
Títol: El cubil de Peter: el Imperio Romano
Publicació: Barcelona: Alfaguara, 2020

Topogràfic: I3 CUB
Consulta el catàleg

https://www.penguinlibros.com/es/aprendizaje-y-emociones-a-partir-de-9-anos/7142-un-dia-en-el-imperio-romano-un-dia-en-9788420441061
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00563758


L'Emma i en Vic acaben de fer
una troballa fascinant: camuflat
entre les pàgines de passatemps
del diari hi ha un missatge secret
que sembla haver estat concebut
per portar al límit la seva capacitat
de resoldre trencaclosques. Però
l'Emma i en Vic no són dels qui es
donen per vençuts així com així!...

Text extret de: LLibreria Contijoch

Autor: Cerdà, Ximo
Títol: Escapistes: un anunci misteriós
Publicació: Barcelona: Barcanova, octubre de 2020

Topogràfic: I3 ESC
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/524288-escapistes-un-anunci-misterios.htmlhttps://www.llibreriacontijoch.cat/products/524288-escapistes-un-anunci-misterios.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2049539~S84*cat


Els setciències són avorrits, lletjos
i porten ulleres? No! Al Cub dels
Setciències són divertits, originals
i líders.

Text extret de: Jolllibre

Autor: Bones, Brian
Títol: El Fantasma del professor de matemàtiques
Publicació: L'Hospitalet de Llobregat: Jollibre, abril de 2020

Topogràfic: I3 CLU
Consulta el catàleg

https://www.jollibre.com/libro/el-fantasma-del-professor-de-matematiques
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2048148~S84*cat


L'Ahmet ha arribat nou a l'escola i
no es pot comunicar amb ningú.
Després de regalar-li molts
caramels, ara ja som amics. M'ha
dit que ve de Síria i que els seus
pares han quedat enrere. Aquests
dies les notícies diuen que
aixecaran les fronteres de
Londres, però llavors... com s'ho
faran per tornar? Ja ho tinc! Hem
de fer alguna cosa. La Josie, el
Tom i el Michael tenim el millor pla
de la història: anar a veure la
Reina i que ens ajudi a trobar els
seus pares.

Text extret de: La Galera

Autor: Raúf, Onjali Q
Títol: El Noi de l'última fila
Publicació: Barcelona: La Galera, agost del 2020

Topogràfic: I3 GAL
Consulta el catàleg

https://www.lagaleraeditorial.com/ca/el-noi-de-lultima-fila-978-84-246-6866-2#.YGRiOZ0za70
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2044616~S84*cat


La Maria Camescames i el Brutus
Castanyer s'avorreixen a l'escola i
els seus pares no saben què fer
amb els seus fills. Per sort,
descobreixen l'existència de
l'escola de la senyora Estrambota
i de seguida prenen la decisió de
portar-hi els seus fills. A l'escola
Estrambota no hi ha deures, ni
normes, els alumnes no són
curosos i en el menú del migdia
només serveixen postres. En
poques paraules, és el paradís.

Text extret de: La Galera

Autor: Monsó, Imma
Títol: L'Escola estrambota
Publicació: Barcelona: La Galera, agost de 2020

Topogràfic: I3 GAL
Consulta el catàleg

https://www.lagaleraeditorial.com/ca/lescola-estrambota-978-84-246-6796-2#.YGRjoJ0za70
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2049552~S84*cat


Acabo d'estrenar el meu DIARI de
VACANCES. Vull explicar tot el
que anem fent durant l'estiu. La
nostra família voltarà un mes per
França, de càmping en càmping i
amb la furgoneta nova. Serà
emocionant! El pare ens ha
advertit que havíem de sortir ben
d'hora, per no sé què de
l'Operació Sortida, però, com
sempre, ens hem entretingut més
del compte... i ara estem atrapats
en un embús descomunal. A
veure on arribem!

Text extret de: La Galera

Autor: Pujol Cruells, Adrià
Títol: L’embús
Publicació: Barcelona: La Galera, 2020

Topogràfic: I3 GAL
Consulta el catàleg

https://www.lagaleraeditorial.com/ca/lembus-978-84-246-6821-1#.YGRkgJ0za70
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2041216~S84*cat


L'Abel és un nen poruc que quan
parla s'entrebanca. Una tarda en
tornar de l'escola, els tres nois
que l'assetgen el fan entrar al
casalot ruïnós que s'aixeca al
costat de casa seva. La gent del
poble diu que allà viu el monstre
més espantós i horrible del món,
tot i que ningú no l'hagi vist mai.
L'Abel descobreix que aquest
suposat monstre es diu Gabriel,
un jove desproporcionadament
gegantí a causa d'una malaltia, i
des d'aquell dia quedarà lligat al
monstre i la seva amistat s'anirà
enfortint amb el temps.

Text extret de: La Galera

Autor: Prats, Lluís
Títol: Estimat monstre
Publicació: Barcelona: La Galera, març del 2020

Topogràfic: I3 GAL
Consulta el catàleg

https://www.lagaleraeditorial.com/ca/estimat-monstre-978-84-246-6670-5#.YGRlaJ0za70
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043584~S84*cat


L’esperit de la llacuna no s’aturarà
fins a aconseguir el seu objectiu
de segrestar l’Eiden. Només la
Diana i els seus poders de sirena
Aysun podran frenar els plans del
maligne esperit i materialitzar el
seu somni pendent: la seva
història d’amor amb l’Eiden.

Text extret de: Grup 62

Autor: López, Laia
Títol: Blue moon: l'esperit de la llacuna
Publicació: Barcelona: Destino, març del 2020

Topogràfic: I3 MOO
Consulta el catàleg

https://www.grup62.cat/llibre-blue-moon-lesperit-de-la-llacuna/310660
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2045853~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00575381


Estamos a mediados de los años
noventa y Bruno se enfrenta a su
primer día de instituto. La verdad
es que para tener casi quince
años es un chico muy bajito, y
todo comienza a torcerse cuando
se enamora perdidamente de
Claudia, que es la chica más alta
de su clase.
‘No estás a la altura’ es un paseo
por todos los miedos, los
complejos o la falta de
comunicación de los sentimientos
que afloran por primera vez,
pero… ¿Son nuestros complejos
los que nos hacen imposible
avanzar? ¿Y si pudiésemos saber
lo que la otra persona está
pensando sobre nosotros?
¿Cuántas veces has sentido que
no estabas a la altura?

Text extret de: Funreaders

Autor: Escudero, Sara
Títol: No estás a la altura
Publicació: Fun Readers, 2018

Topogràfic: I3 FUN
Consulta el catàleg

https://funreaders.es/producto/no-estas-a-la-altura/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat


La noieta daurada i altres contes
recull les narracions infantils de
Mercè Rodoreda, la faceta menys
coneguda de la seva obra.
Publicats originalment al diari La
Publicitat i la revista Moments
entre 1935 i 1937, són textos
increïblement innovadors, en els
quals l'autora juga amb els límits
de la realitat i la ficció i ens
proposa un viatge ple d'emocions
a un univers natura i màgic farcit
d'animals i persones, però també
de fades, bruixes o sirenes.

Text extret de: La Galera Editorial

Autor: Rodoreda, Mercè
Títol: La noieta daurada i altres contes
Publicació: Barcelona: La Galera, març de 2020

Topogràfic: I3 GAL
Consulta el catàleg

https://www.lagaleraeditorial.com/ca/la-noieta-daurada-i-altres-contes-978-84-246-6687-3#.YGLiqp0za70
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2042809~S84*cat


Alguna cosa està passant a
l’escola! Qui pot estar darrere
d’aquest misteri? Ajuda a Swift i
Brainy a resoldre el cas i superar
la missió, seguint les pistes.
¿Aconseguireu la medalla de
superatenció?

Text extret de: Editorial Sentir

Autor: Guerrero, Rafael
Títol: Swift i Brainy: Missió detectius
Publicació: Barcelona: Sentir, 2020

Topogràfic: I3 NEU
Consulta el catàleg

https://editorialsentir.com/cat/producte/swift-i-brainy-missio-detectius/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2049706~S84*cat


La Swift i el Brainy han viatjat al
futur i han descobert molts invents
estranys, reptes i riscos. Ajuda’ls
perquè puguin completar la
missió! Aconseguiran tornar?
Aconseguireu la medalla del
superautocontrol?

Text extret de: Editorial Sentir

Autor: Guerrero, Rafael
Títol: Swift i Brainy: Missió futur
Publicació: Barcelona: Sentir, 2020

Topogràfic: I3 NEU
Consulta el catàleg

https://editorialsentir.com/cat/producte/swift-i-brainy-missio-futur/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat


Desde su asiento en un avión de
seis plazas, Fred observa cómo
los misterios de la selva
amazónica pasan bajo sus pies.
Siempre ha soñado en convertirse
en un explorador, hacer historia y
leer su nombre como uno de los
grandes descubridores de su
tiempo, así que piensa que ojalá
pudiera aterrizar y pisar tierra,
aunque fuera sólo un minuto.

Text extret de: Penguin Libros

Autor: Rundell, Katherine
Títol: El explorador del amazonas
Publicació: Barcelona: Salamandra, juny de 2020

Topogràfic: I3 SAL
Consulta el catàleg

https://www.penguinlibros.com/es/libros-de-aventuras/37650-el-explorador-del-amazonas-9788418174032
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2048569~S84*cat#.YGLmVZ0za70
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00553867


Gianni Rodari, Tomi Ungerer,
Astrid Lindgren, Juan Farias,
Christine Nöstlinger, Roald Dahl i
Gloria Fuertes protagonitzen set
relats, un nombre màgic per a
tantes d'altres figures essencials
en la història de la Literatura
Infantil i Juvenil contemporània.
Aquest homenatge narratiu
d'Alfredo Gómez Cerdà està
elaborat amb ingredients que els
mateixos personatges van
conrear al llarg de la seva
trajectòria: fantasia i creativitat.

Text extret de: Kalandraka

Autor: Gómez Cerdá, Alfredo
Títol: Set claus per obrir els somnis
Publicació: Barcelona: Kalandraka, setembre de 2020

Topogràfic: I3 SET
Consulta el catàleg

https://www.kalandraka.com/pub/media/productattach/s/e/set-claus-per-obrir-els-somnis-cat.pdf
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2044541~S84*cat


Continuen les aventures i noves
experiències de Valentina i el seu
savi amic: l'amistat, la por, la
mort… La naturalitat i rebel·lia
d'una nena que busca el seu
espai de resistència en el món
dels adults.

Text extret de: Kalandraka

Autor: Lind, Asa
Títol: Les històries del llop de sorra
Publicació: Barcelona: Kalandraka, octubre de 2020

Topogràfic: I3 SET
Consulta el catàleg

https://www.kalandraka.com/https://www.kalandraka.com/les-histories-del-llop-de-sorra.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2044849~S84*cat#.YGLoa50za70


CÒMIC

No sempre és fàcil separar el que
és vertader del que és fals en la
història antiga. Tanmateix, aquest
és el propòsit d'aquesta petita
obra sobre els gals que pretén
ensenyar divertint.

Text extret de: Bruño Libros

Autor: Molin, Bernard-Pierre
Títol: Astèrix: Les veritats històriques explicades
Publicació: Barcelona: Salvat, 2020

Topogràfic: I C ASTÈRIX
Consulta el catàleg

https://www.brunolibros.es/libro/asterix/asterix-les-veritats-historiques-explicades/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2041757~S84*cat#.YGLplZ0za70


El canvi climàtic és un problema
que està a l'ordre del dia, ningú
sap com ens afectarà en un futur,
però els seus efectes ja
comencen a notar-se en el
planeta. A la T.I.A. no són aliens a
aquesta problemàtica, per la qual
cosa Mortadel·lo i Filemó hauran
d'enfrontar-se a les
conseqüències d'aquesta alarma
mundial.

Text extret de: Norma Còmics

Autor: Ibañez, Francisco
Títol: Mortadel·lo i Filemó: un misteri a l’hipermercat
Publicació: Barcelona: Bruguera, octubre de 2020

Topogràfic: I C MORTADELO
Consulta el catàleg

https://www.normacomics.com/comics/comic-europeo/mestres-de-l-humor-56-un-misteri-a-l-hipermercat-mortadel-lo-y-filemo.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2050284~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00564805


Mortadel·lo i Filemó als jocs
olímpics de Tòquio.

Com cada quatre anys,
Mortadel·lo i Filemó viuran les
seves aventures als jocs olímpics,
on el Súper els hi encarrega
participar a una missió
perillosíssima, ja que cap altre
agent de la T.I.A. està disponible.

Les múltiples errades d'en
Mortadel·lo i en Filemó faran que
resulti molt complicat resoldre la
missió assignada.

Text extret de: Universal Còmics

Autor: Ibañez, Francisco
Títol: Mortadel·lo i Filemó: Tòquio 2020
Publicació: Barcelona: Bruguera, abril de 2020

Topogràfic: I C MORTADELO
Consulta el catàleg

https://www.universal-comics.com/products/131972-mestres-de-lhumor-55-mortadello-i-filemo-toquio-2020.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2050283~S84*cat


Llibre d'historietes enquadernat en
cartoné de 56 pàgines interiors en
color més cobertes que conté la
traducció de l'original Les enfants
de la Résistance 6. Désobéir !
publicat per Le Lombard en 2020
per al mercat francobelga.

Text extret de: Universal Còmics

Autor: Dugomier
Títol: Desobeir!
Publicació: Barcelona: Editorial Base, març de 2020

Topogràfic: I C DUG
Consulta el catàleg

https://www.universal-comics.com/products/132694-els-infants-de-la-resistencia-06-desobeir.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043942~S84*cat


En Baloney i els seus amics
evoquen tot l'encant de la infància
i destaquen en tres contes i en
tres petits còmics que conviden
els lectors a gaudir de la diversió!
Riu amb en Baloney mentre fa
una mica de màgia, encoratja'l
quan estigui una mica deprimit,
anima'l mentre desafia la piscina i,
finalment, aprèn a dibuixar els
personatges protagonistes!

Text extret de: Llibreria Contijoch

Autor: Pizzoli, Greg
Títol: Baloney i els seus amics
Publicació: Barcelona: Barcanova, setembre de 2020

Topogràfic: I C PIZ
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/521415-baloney-i-els-seus-amics.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2048896~S84*cat


Una aventura emocionant sobre el
descobriment del cos i la identitat
de gènere.
SOC LA MAR és una història
fantàstica que explora el món de
les emocions, el descobriment de
la pròpia nuesa, la por i l'atracció
cap a l'altre. A través de la mirada
d'una nena i del seu amic Franky,
un peix pallasso antropomorf, ens
submergim en les profunditats
d'un oceà imaginari, on entre
anemones que poden fer-nos mal
i peixos en transformació,
acompanyem la petita Mar en un
viatge que ens recorda el Ponyo
de Miyazaki, però al revés, de la
terra a l'aigua.

Text extret de: La font de mimir

Autor: Portolano, Cristina
Títol: Soc la mar
Publicació: Madrid: Liana, octubre de 2020

Topogràfic: I C POR
Consulta el catàleg

https://www.lafontdemimir.cat/products/424074-soc-la-mar.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2048386~S84*cat


El Quim i el Manu aparentment no
tenen res en comú, si no és per la
seva passió per la pilota. Als
dotze anys entren a les categories
infantils del Barça, a "la Masia",
l'escola de futbol del club. Però
triomfar al Barça no està a l'abast
de qualsevol. Junts s'enfrontaran
a les dificultats per a convertir els
seus somnis en realitat.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Torrents, Eduard
Títol: La Masia, l'escola dels somnis
Publicació: Barcelona: FC Barcelona, abril de 2020

Topogràfic: I C TOR
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-la-masia-l-escola-dels-somnis/9788418038013/11255891
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2048595~S84*cat


NOVEL·LA JUVENIL

Ha arribat la tardor, i l'Ada, el Teo i
l'Emma han tornat a Irurita per
celebrar els vuitanta anys de
l'Amona. Junts visiten el mercat
d'Elizondo, on un castanyer
explica contes als nens. Un
d'aquells contes, se sorprenen,
parla d'un món que només pot ser
Gaua, i d'una jove bruixa que es
veu obligada a lliurar la seva filla
al bosc per alliberar-la de les
urpes d'un rei malvat, que els tres
cosins identifiquen a l'un#son amb
Gaueko.

Text extret de: Llibreria Contijoch

Autor: Santamaría, Jara
Títol: El Llinatge perdut
Publicació: Barcelona: B de Block, octubre de 2020

Topogràfic: JN SAN
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/524768-deus-del-nord-els-03-el-llinatge-perdut.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2049908~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00564806


La Kiranmala ha de marxar del
Regne de Més Enllà i viatjar fins
al seu poble natal, Parsippany, per
salvar el príncep Lal, a qui tenen
retingut en el lloc més peculiar: un
arbre que hi ha al pati de la casa
del seu major enemic. Ella hauria
de tenir avantatge, ja que coneix
el terreny a la perfecció, però la
realitat que l'envolta sembla
vacil·lar i titil·lar en els moments
més estranys, barrejant la seva
vida amb altres històries i mons.
Podria ser que s'estigui fent
realitat la profecia sobre la guerra
entre el bé i el mal, liderada pel
seu pare, el malvat rei Serp?

Text extret de: Els nou rals

Autor: Dasgupta, Sayantani
Títol: La Maledicció del caos
Publicació: Barcelona: La Galera, setembre del 2020

Topogràfic: JN DAS
Consulta el catàleg

https://www.elsnourals.cat/products/308573-la-malediccio-del-caos.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2049637~S84*cat


Des que ha fet els tretze anys, a
l’Anton li surt tot del revés. A més,
ja no és un secret l’enamorament
que sent per la seva professora.
Ho sap tothom! Ell creu que la
culpa la té la Greta, la seva
raríssima veïna. L’Anton està
convençut que li ha llançat una
mena de maledicció: «Prepara’t
pels tretze!», li va dir pel seu
aniversari. És normal que et
diguin això? No. És possible que
una xifra et canviï la vida? Doncs
sí.

Text extret de: Jollibre

Autor: Roca i Costa, M. Carme
Títol: Sense filtres
Publicació: L'Hospitalet de Llobregat: Jollibre, 2020

Topogràfic: JN ROC
Consulta el catàleg

https://www.jollibre.com/libro/sense-filtres
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047975~S84*cat


L’Artemis Fowl és un noi amb una
intel·ligència superior, fill d’un
senyor del crim irlandès, que
aprofita la seva ment brillant per
perpetrar activitats delictives.
Quan l’Artemis descobreix
l’existència d’una civilització
màgica sota terra, hi veu una
oportunitat d’or. De sobte, disposa
d’un munt d’espècies noves que li
permetran posar a prova les
seves enginyoses conspiracions.

Text extret de: Grup 62

Autor: Colfer, Eoin
Títol: Artemis Fowl: un criminal excel·lent
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, juny 2019

Topogràfic: JN COL
Consulta el catàleg

https://www.grup62.cat/llibre-artemis-fowl/294371
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2046461~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00532598


I ANIMALS

Ja sigui amagats en un cau,
enfilats dalt d'un arbre, penjats de
cap per avall, a sota l'aigua o
volant amb un ull obert, els
animals també han de dormir per
recuperar forces per a l'endemà.
Però la seva manera de dormir és
molt diferent de com ho fan els
humans, com també ho és el
temps que hi dediquen.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Bartíková, Petra
Títol: Així dormen els animals
Publicació: Valls:Cossetània Edicions, maig del 2020

Topogràfic: I ANIMALS BAR
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-aixi-dormen-els-animals/9788490348932/11642230
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043416~S84*cat


I ATLES

Sempre fa calor al desert? Per
què l’aigua del mar és salada?
Què és una capital? Quants
països hi ha al planeta?

       A més de resoldre un munt de
qüestions, aquest atles obre una
finestra al món, als països que en
formen part, a la seva varietat de
paisatges, a la seva fauna i a les
formes de vida dels éssers
humans que l’habiten.

Text extret de: Edelvives

Autor: Hédelin, Pascale
Títol: Atles del món
Publicació: Barcelona: Baula, octubre de 2020

Topogràfic: I ATLES
Consulta el catàleg

https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/atles-del-mon
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047355~S84*cat


I CONTES PER EXPLICAR

Els deu deliciosos contes d'aquest
llibre ensenyen a reconèixer
valors com la gratitud, el respecte,
la paciència, el compromís, la
responsabilitat o l'empatia en
situacions de la nostra vida
quotidiana. Per aprendre a
aplicar-los i en conseqüència per
a convertir-nos -petits i grans-
persones més connectades amb
el que ens rodeja i més felices.

Text extret de: Llibreria Contijoch

Autor: Lienas, Gemma
Títol: Petits contes amb grans valors
Publicació: Barcelona: B de Blok, octubre del 2020

Topogràfic:
I CONTES PER EXPLICAR LIE
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/527009-petits-contes-amb-grans-valors.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2050634~S84*cat


Gianni estava convençut que "els
errors no es troben en les
paraules, sinó en les coses; hem
de corregir els dictats, però
sobretot cal corregir el món";
d'aquí neixen les històries i les
rimes d'aquest llibre ple de
personatges divertits i estrafolaris,
i ple d'errors ortogràfics i
gramaticals. Però no us espanteu:
per a corregir els errors, el
"mestre" Gianni feia servir una
valuosa gramàtica de la fantasia,
capaç de permetre a tothom, a
través del somriure, l'ús total de la
paraula "no perquè tothom sigui
artista, sinó perquè ningú sigui
esclau".

Text extret de: Casa del libro

Autor: Rodari, Gianni
Títol: El Llibre dels errors
Publicació: Barcelona: Joventut, març de 2020

Topogràfic:
I CONTES PER EXPLICAR ROD
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-el-llibre-dels-errors/9788426146175/11527943
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2039339~S84*cat


La filla del senyor Bianchi de
Varese no pot adormir-se sense
un conte. Així doncs, el seu pare,
representant de comerç,
onsevulla que fos, truca a la seva
filla cada nit i li explica un conte
per telèfon. Diuen que quan el
senyor Bianchi demanava Varese,
les senyoretes de la centraleta
interrompien totes les telefonades
per escoltar les seves històries.
Oh! I tant! N’hi ha algunes de tan
boniques…

Text extret de: Editorial Juventut

Autor: Rodari, Gianni
Títol: Contes per telèfon
Publicació: Barcelona: Editorial Juventud S.A., juny del 2020

Topogràfic:
I CONTES PER EXPLICAR ROD
Consulta el catàleg

https://www.editorialjuventud.es/contes-per-telefon-edicio-especial-9788426146649/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2044164~S84*cat


I LLETRA LLIGADA

La marieta Antonieta i els seus
amics estan preparant una obra
de teatre i assagen cada dia.
L'Octavi, l'insecte pal, farà de la
Caputxeta Roja, però li fa
vergonya actuar: té por
d'equivocar-se i que tothom se'n
rigui. Com aconseguiran que
s'atreveixi a sortir a l'escenari?

Text extret de: Animalllibres

Autor: Armengol, Gemma
Títol: Les bestioles del jardí: Fem teatre!
Publicació: Barcelona: Animalllibres, setembre de 2020

Topogràfic: I LLETRA LLIGADA ARM
Consulta el catàleg

https://animallibres.cat/les-bestioles-del-jardi/8092-fem-teatre-9788417599676.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043627~S84*cat#.YGLqzp0za70


I LLETRA DE PAL

Un llibre per a infants que ajuda,
d'una manera senzilla i clara, a
conèixer algunes característiques
de les bactèries i dels virus, ara
que els més petits tenen tanta
curiositat sobre malalties i
contagis. Quin aspecte tenen les
bactèries? I els virus? Quina
mena d'hàbits saludables hem de
fomentar per tenir cura de la
nostra salut?

Text extret de: Llibres.cat

Autor: Baldó, Estel
Títol: Virus i bacteris
Publicació: Barcelona: Barcanova, setembre de 2020

Topogràfic: I LLETRA DE PAL
Consulta el catàleg

https://www.llibres.cat/products/480016-virus-i-bacteris.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043488~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00562256


Una col·lecció que mostra
diferents oficis i professions,
perquè els infants juguin amb la
imaginació sobre feines que els
agradaria fer de grans.

Text extret de: Edelvives

Autor: Obiols, Anna
Títol: Científica
Publicació: Barcelona: Baula, octubre de 2020

Topogràfic: I LLETRA DE PAL
Consulta el catàleg

https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/magradaria-ser-cientifica
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2048855~S84*cat


I LLIBRE JOC

El Drac Vermell vol trobar l’amor.
Per fer-ho, ha d’abandonar el seu
confortable castell i els seus
amics fidels, la princesa i el
cavaller. Amb la seva motxilla, un
mapa del món i el seu bon humor.

Text extret de: Tramuntana
Editorial

Autor: Bagères, Frédéric
Títol: A la recerca del drac vermell
Publicació: Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2020

Topogràfic: I LLIBRE JOC BAG
Consulta el catàleg

https://www.tramuntanaeditorial.com/ca/cataleg/la-recerca-del-drac-vermell
https://www.tramuntanaeditorial.com/ca/cataleg/la-recerca-del-drac-vermell
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2041446~S84*cat


1 ciutat, 11 museus i més de 150
objectes a trobar!
Hores i hores de diversió en
família tot buscant els objectes
dins els diferents museus de la
ciutat. Més de 150 objectes que
els més observadors podran
buscar en l'entretinguda i divertida
recerca que els proposa aquest
llibre.

Text extret de: Claret Llibreria

Autor: Garcia, Robert
Títol: Museus de Barcelona
Publicació: Barcelona: Editorial Mediterrània, 2020
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Un altre llibre sobre en Pep, el
pollet eixerit. Aquest cop tots els
seus amics el busquen. Llibre
desplegable per muntar un
carrussel.

Text extret de: Llibreria Contijoch

Autor: Denchfield, Nick i Parker, Ant
Títol: On deu ser en Pep?
Publicació: Barcelona: Editorial Cruïlla, agost de 2020
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En Pierre, el detectiu de laberints,
té un nou cas per resoldre.

El senyor X ha robat la Gran
Pedra, que té el poder de
transformar Opera City en un
laberint.

Sabries ajudar en Pierre i la seva
amiga Carmen a buscar la sortida
dels laberints i detenir el senyor X
abans no sigui massa tard?

Text extret de: Blume

Autor: Kamigaki, Hiro
Títol: Pierre, el detectiu de laberints
Publicació:

Topogràfic: I LLIBRE JOC KAM
Consulta el catàleg
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Doble joc de preguntes i
respostes posarà a prova els teus
coneixements sobre diversos
temes, des d'història, literatura i
ciència fins a esports o cinema.
Un llibre que es divideix en dos:
talla el llom, reuneix dos equips i a
jugar! Dos llibres en un, units pel
llom: un conté les preguntes
senars i les respostes parells, i
l'altre, a l'inrevés.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Gallo, Ana
Títol: Doble joc de preguntes i respostes
Publicació: Barcelona: Zahorí Books, febrer de 2020
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I BIOGRAFIES

Marie Curie, Dian Fossey, Billie
Holiday, Rosa Parks, Malala
Yousafzai... todas ellas soñaron
con un mundo mejor y lucharon
por conseguirlo. Las mujeres y
niñas que aparecen en este libro
afrontaron con osadía los
desafíos y los peligros que
encontraron, llegando incluso a
sacrificar sus vidas por seguir sus
sueños y hacer del mundo un
lugar mejor... Y tú, ¿te atreves a
formar parte del cambio?

Text extret de: Literaturas SM

Autor: Halligan, Katherine
Títol: Ellas cuentan
Publicació:

Topogràfic: I BIOGRAFIES
Consulta el catàleg
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David Attenborough es un
científico británico y uno de los
divulgadores naturalistas más
importantes y conocidos de la
televisión. Está considerado uno
de los pioneros en documentales
sobre la naturaleza. Ha escrito y
presentado ocho series y ha
hecho posible que se vea
prácticamente cualquier aspecto
de la vida en la Tierra.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Sánchez Vegara, Maria Isabel
Títol: Pequeño & Grande David Attenborough
Publicació: Barcelona: Alba Editorial, 2020
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Isaac Newton va utilitzar els seus
coneixements matemàtics i
científics per fer descobriments
sobre la llei de la gravetat, la
naturalesa de la llum i la velocitat
del so. Vols saber-ne més? Amb
tires còmiques i requadres amb
dades curioses!

Text extret de: La Biblioteca dels
ratolins

Autor: Woolf, Alex
Títol: Isaac Newton i la gravetat
Publicació: Barcelona: Animalllibres, 2020
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Ludwig van Beethoven és un dels
compositors és grans de la
història de la música. Però, què hi
ha darrere l'artista? Aquest llibre,
escrit per Ramon Gener, és una
biografia -i un homenatge- per
redescobrir Beethoven en totes
les seves facetes. A través
d'aquestes meravelloses pàgines
il·lustrades per Fernando Vicente,
descobrirem el geni i la persona
que van habitar en Ludwig van
Beethoven.

Text extret de: Universal Cómics

Autor: Gener, Ramon
Títol: Beethoven: un músic sobre un mar de núvols
Publicació: Barcelona: Random còmics, setembre del 2020
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Dones que han revolucionat la
història gràcies a la seva
determinació, esforç i valentia,
però que encara avui són
desconegudes per a una
immensa majoria de persones.
Obre bé els ulls i estigues atent/a
a cadascuna de les històries que
trobaràs a l’interior d’aquest llibre,
perquè hi descobriràs
astronautes, químiques prodigis,
enginyeres aeroespacials,
psicofisiòlogues i fins i tot
inventores.

Text extret de: Lliberira Altaïr

Autor: Palomino, Zinthia
Títol: Dones negres de la ciència
Publicació: Barcelona: Wanáfrica, 2020
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Aquest llibre ens presenta les
històries de trenta dones
africanes. L'objectiu és que el
llibre acompanyi un mes de
lectures diàries i que ajudi a donar
a conèixer, una per una, les dones
del continent africà als més petits.
Les biografies han estat
ficcionades i en algunes ocasions
s'ha situat entre el món real i el
món meravellós.

Text extret de: Lliberaria Altaïr

Títol: African-meninas: lideratge femení en el continent africà
Publicació: Barcelona: Ediciones Wanáfrica, desembre 2019
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A l’època en la que va néixer
Florence Nightingale, els hospitals
eren llocs bruts, on treballaven
persones que no sabien gairebé
res de medicina ni de com tractar
els pacients. Amb esforç i
valentia, Florence es va convertir
en infermera professional, i se’n
va adonar de que moltíssimes
malalties podien prevenir-se si es
milloraven les condicions
higièniques dels malalts i dels
centres sanitaris. Gràcies a
aquest descobriment, va salvar
milers de vides i va aconseguir
que la infermeria es convertís en
una professió respectada.

Text extret de: Llibreria El Cucut

Autor: Cavallone, Maria Cecilia
Títol: Florence Nightingale
Publicació: Barcelona: Shackleton Books, maig de 2020
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Per a Vincent van Gogh, pintar
era l’única forma en què podia
expresar allò que sentia, i ho va
fer amb passió. Per desgràcia, al
llarg de la seva existència molts
pocs van saber valorar el seu
talent i va vendre poquíssims
quadres. Però Van Gogh mai no
va deixar de pintar, i gràcies al
seu esperit lluitador ens va llegar
més de 900 obres, algunes de les
quals s’han convertit en les més
valorades de la història de l’art.

Text extret de: Llibreria Contijoch

Autor: Nuño, Fran
Títol: Vincent Van Gogh: el gran artista incomprès
Publicació: Barcelona: Shackleton Books, setembre de 2020
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I POESIA

No t’ho creies, que el món era al
revés? Aquest recull de poemes
ens convida a veure la vida des
d'un punt de vista diferent, arriscat
i engrescador. Versos juganers en
què sentirem micos que parlen,
trobarem lloros muts, vampirs que
van a la platja, un drac bomber i
molts altres personatges ben
singulars.

Text extret de: Llibreria Les Voltes

Autor: Girbés, Fina
Títol: El món al revés
Publicació: Algemesí: Andana, setembre de 2020
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Set poemes sobre la tardor i
alguns dels seus elements
emblemàtics relacionats amb les
nostres tradicions: Hi trobem
poesies que posen l’accent a
característiques climàtiques del
final d’estiu i entrada a la tardor,
aspectes mediambientals més
comuns i de castanyes i panellets.

Text extret de: Llibreria Contijoch

Autor: Albertí, Núria
Títol: Poemes de vent i fulles
Publicació: Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, 2020
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Un llibre de poemes plens de
tendresa i sensibilitat,
delicadament il·lustrat amb uns
dibuixos encantadors que faran
gaudir a petits..., però també a
grans!

Text extret de: Jollibres

Autor: Molist, Pep
Títol: Tocar el cel amb els dits
Publicació: L'Hospitalet de Llobregat: Jollibre, abril de 2020

Topogràfic: I P MOL
Consulta el catàleg

https://www.jollibre.com/libro/tocar-el-cel-amb-els-dits
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2042774~S84*cat


I CONEIXEMENTS

Escrit per un psicòleg especialista
en psicologia infantil. Adreçat a
nens i nenes d'entre 4 i 8 anys. La
Respe viu en un planeta en què
no hi ha temps i on els habitants
no respecten els altres. Ella i els
seus ecoamics cridaran el capità
Urra per salvar el seu planeta. Els
vols ajudar? El respecte a un
mateix i als altres és fonamental,
necessari, obligatori. Respecte a
les persones, als animals, al
nostre planeta.

Text extret de: Llibreria Contijoch

Autor: Urra Portillo, Javier
Títol: Respecte : respecte i cura cap als altres
Publicació: Barcelona: Editorial Sentir, 2020
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Avui dia la paraula «feixisme» és
utilitzada sovint. Però què
significa en realitat? Es parla molt
de tot el que varen fer els feixistes
a Itàlia, Alemanya i Àustria, però
molt menys de quins ideals tenien
i què pensaven. Què fa que
algunes persones se sentin
atretes per la ideologia feixista?

Un llibre per comprendre què va
ser el feixisme i els perills del
nous moviments d’extrema dreta.

Text extret de: Virus Editorial

Autor: Johansson, Kalle
Títol: Què és en realitat el feixisme?
Publicació: Barcelona: Takatuka SL, setembre de 2020
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Una apassionant crònica
il·lustrada dels robatoris més
audaços i sofisticats dels últims
150 anys. Com es van planificar,
quins mètodes es va emprar per
burlar els sistemes de seguretat,
quines van ser les pistes que la
policia va seguir per perseguir els
lladres, per què van aconseguir
emportar-se milionaris botins i, en
molts casos, escapar-se.
Descobreix els detalls més
sorprenents d'aquest robatoris
llegendaris.

Text extret de: Els nou rals

Autor: Romero Mariño, Soledad
Títol: Robatoris de llegenda
Publicació: Barcelona: Zahorí Books, octubre de 2020

Topogràfic: I 34 ROM
Consulta el catàleg

https://www.elsnourals.cat/products/310002-robatoris-de-llegenda.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2046757~S84*cat


Què pot haver en comú entre un
científic que observa les estrelles
a través d'un telescopi i un altre
ésser humà que les pinta a la
seva manera? Entre l'arquitectura
d'una catedral i la d'un edifici
futurista? Entre un jove que balla i
una jove que visita un museu?

Text extret de: Casa del libro

Autor: Serres, Alain
Títol: Tinc dret a la cultura
Publicació: Barcelona : Blume, setembre de 2020

Topogràfic: I 34 SER
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Els dotze mesos de l’any es
converteixen en dotze històries
belles i màgiques a Com van
néixer les estrelles. Dotze
llegendes de la selva brasilera
enmig d'una natura humida i
matriarcal, arrebossades amb la
imaginació desbordant de la seva
autora. Algú va dir que el que fa
Clarice Lispector no és literatura,
és bruixeria, perquè la seva prosa
encisadora atrapa des de la
primera línia.

Text extret de: Llibreria Altaïr

Autor: Lispector, Clarice
Títol: Com van néixer les estrelles
Publicació: Barcelona: Lapislàtzuli Editorial, octubre 2020
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Què són i què han significat els
mercats al llarg del temps? Què hi
podem trobar? Com
funcionen?Us convidem a fer un
passeig ple de colors, aromes i
sabors d’arreu per conèixer i
gaudir dels mercats més originals
i bonics del món. Bon viatge!

Text extret de: Llibreria Contijoch

Autor: Sucarrats, Josep
Títol: Mercats : un món per descobrir
Publicació: Barcelona: Flamboyant, setembre del 2020
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El món dels éssers mitològics és
ple de misteri i de màgia.
Has sentit mai a parlar d'Anansi,
l'aranya transformista de l'Àfrica
occidental? O del Tanuki, una
espècie de gos amable però
entremaliat del folklore japonès?
Amb aquesta enciclopèdia com a
guia, emprendràs un viatge màgic
en què coneixeràs multitud de
criatures fabuloses i llegendes
d'arreu del món.

Text extret de: Llibreria Adsera

Autor: Clayborne, Anna
Títol: Mitopèdia
Publicació: Barcelona: Blume, juliol de 2020
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El Monstre Verd està ple del fem
que la gent llença al parc, i cada
dia es fa més gran. Per això, està
terriblement trist. Serà possible
ajudar-lo? Tres nens ho faran i, de
sobte, tot canviarà.

Text extret de: Animallibres

Autor: Canizales
Títol: El Monstre verd
Publicació: Barcelona: Animallibres, octubre 2020
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Una petita elefanta emprèn una
aventura èpica per lluitar contra la
desforestació i retrobar la seva
família. Un relat emocionant que
ens empeny, de la mà dels
animals de la selva, a passar a
l'acció per salvar els boscos
tropicals i a canviar el rumb que
està seguint la nostra civilització.
Conté una doble pàgina final amb
informació visual sobre els boscos
tropicals.

Text extret de: Llibreria Drac

Autor: Eve, Rosie
Títol: Quan la selva desapareix
Publicació: Barcelona: Zahorí Books, setembre de 2020
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Tots comencem a tremolar quan
un Supertafaner ens mira
directament als ulls i obre la boca
per dir..... Per què hi ha tantes
gavines als abocadors?, Un iogurt
caducat es pot menjar?, Els pets i
rots de les vaques contaminen?,
Què són «les tres erres»?, Les
escombraries s'exporten?, Les
pandèmies són culpa del canvi
climàtic?, Un confinament
beneficia el medi ambient?...

Text extret de: Llar del llibre

Autor: Ruiz Lagunas, Roser
Títol: Salvem el planeta
Publicació: Barcelona: Larousse, 2020
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La natura que ens envolta fa
meravelles. Dia rere dia, hora rere
hora, centenars de
transformacions meravelloses
ocorren just davant nostre. Però
no sempre és fàcil adonar-se’n i
veure-les…

Text extret de: Casa del libro

Autor: Williams, Rachel
Títol: Amb calma: 50 històries naturals
Publicació: Barcelona: Flamboyant, setembre de 2020
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Vine i descobreix amb l'ajuda del
Dr. Albert i l''Alice què és el BIG
BANG, què són els forats negres,
la matèria fosca, com viatjar en el
temps ... i moltes coses més!

Estàs a punt d''emprendre un
fascinant recorregut per la vida
del Cosmos!

Text extret de: Llibreria Claret

Autor: Kaid-Salah, Sheddad
Títol: El meu primer llibre del cosmos
Publicació: Barcelona: Editorial Joventut, 2020
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Explora, crea i investiga amb els
Geodetectius! Descobreix el
sorprenent cicle de l'aigua mentre
viatges pels núvols, caus a terra
amb les gotes de pluja i ets
arrossegat pel riu. No perdis més
temps!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Ganeri, Anita
Títol: El cicle de l’aigua
Publicació: Barcelona, La Galera, 2020
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Submergeix-te en l’era dels
dinosaures i coneix l’època en la
qual aquests imponents éssers
dominaven el món. Et presentem
el planeta Terra com mai abans
l’havies vist! Gràcies a aquesta
història de l’evolució del nostre
planeta, repleta de dades
sorprenents i il·lustracions
impressionants, t’embarcaràs en
un viatge inoblidable per temps
remots.

Text extret de: Editorial Baula

Autor: Burke, Kathy
Títol: En temps dels dinosaures
Publicació: Barcelona: Baula, octubre de 2020
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Espectaculars imatges dirigides
als més petits que venen
acompanyades de descripcions
de fàcil lectura i comprensió. El
llibre perfecte per introduir-se per
primera vegada en un món
fascinant.

Text extret de: Llibreria Laie

Autor: Piñas, Xavier
Títol: Dinosaures, els primers gegants
Publicació: Barcelona: Editorial Base, maig del 2020
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La Mina és un bacteri i viu en un
llibre. Recull-la amb el dit i
emporta-te-la d'excursió: un món
microscòpic habitat per microbis
us espera. Descobriràs com en
són d'estranyes, les dents, si les
mires de molt a prop. I el teu
melic? I la teva samarreta? Què
passaria si li fessis una foto i
ampliessis la imatge 300 o 1000
vegades?

Text extret de: Takatuka

Autor: Ben-Barak, Idan
Títol: No llepis aquest llibre!
Publicació: Barcelona: Takatuka SL, setembre de 2020
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https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2043687~S84*cat


L'apassionant història de la
formació de la Terra i la seva
evolució, explicada a partir dels
canvis en els paisatges del nostre
planeta. Amb les captivadores il
lustracions d'Aina Bestard i breus
textos que es detenen en els
principals esdeveniments. Amb
solapes de cartró per a interactuar
amb les pàgines descobrint els
fòssils d'alguns animals que van
existir fa milions d'anys.

Text extret de: Llibres.cat

Autor: Bestard, Aina
Títol: Paisatges perduts de la terra
Publicació: Barcelona: Zahorí Books, octubre de 2020

Topogràfic: I 57 BES
Consulta el catàleg

https://www.llibres.cat/products/482097-paisatges-perduts-de-la-terra.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2048790~S84*cat


«El Meu primer Larousse dels
Experiments» permet aprendre
ciència d'una altra manera. Cada
experiment està relacionat amb
algun principi de la física o la
química, com l'aerodinàmica, la
descomposició de la llum en
l'espectre cromàtic, la fotosíntesi
de les plantes, els estats de
l'aigua o la manera de
submergir-se de peixos i
submarins.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Font Barris, Jordi
Títol: El Meu primer Larousse dels experiments
Publicació: Barcelona: Larousse, setembre 2020

Topogràfic: I 60 FON
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-el-meu-primer-larousse-dels-experiments/9788418100710/11758922
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2047336~S84*cat


De debò ''vacuna'' ve de ''vaca''?
Qui va fer servir per primera
vegada les armes biològiques?
Pot salvar-te la vida un
poll?''Pandèmies'' respon a
aquestes i moltes altres preguntes
amb un viatge en el temps
coneixeràs els moments clau de
la nostra lluita contra les malalties
més temibles, des de la pesta fins
a la grip, la sida o la covid-19.

Text extret de: Llibreria Contijoch

Autor: Kulik, Gosia
Títol: Pandèmies
Publicació: Barcelona: Thule, setembre de 2020

Topogràfic: I 61 KUL
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/516723-pandemies.html
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2043491~S84*cat


La llibertat és estimar el teu cos
amb totes les seves
"imperfeccions" i ser una perfecta
imperfecta! _Estima el teu cos_
t'encoratja a admirar i celebrar el
teu cos per totes les coses
increibles que pot fer, i t'ajuda a
veure que ets molt més que el teu
cos!

Text extret de: Casa del libro

Autor: Sanders, Jessica
Títol: Estima el teu cos
Publicació: Barcelona: Bindi Books, octubre de 2020

Topogràfic: I 61 SAN
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-estima-el-teu-cos-amb-el-teu-cos-pots-fer-coses-increibles/9788412108095/11799357?gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZARIsADEKwgOb8K-qMjZlgsTuzVLV8KcizAkp3RBzdRHRZ2m_6tjdysnnUYJm0n0aArlAEALw_wcB
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2047854~S84*cat


Els microbis són a tot arreu: a
l’aire, a terra i l'aigua, però també
dins el nostre cos. En tenim a la
pell, la llengua i els intestins. En la
natura hi ha quatre tipus de
microbis: els bacteris, els virus,
els paràsits i els fongs.
S’acostuma a dir que els bacteris i
els virus són com petits monstres
que poden fer que emmalaltim.
Sense aquests microorganismes,
el cicle de la vida a la Terra no
seria possible.
És ben clar, doncs, que no els
hem de tenir por: el que cal és
entendre que, tot i que la majoria
de microbis són imprescindibles
en la natura i en la nostra vida, hi
ha uns quants virus, bacteris,
paràsits i fongs dels quals cal
protegir-se amb mesures
d'higiene i prevenció.

Text extret de: Apagea

Autor: Van Ranst, Marc
Títol: Microbis monstruosos
Publicació: Barcelona: Takatuka, setembre de 2020

Topogràfic: I 61 VAN
Consulta el catàleg

https://www.agapea.com/Geert-Bouckaert/Microbis-monstruosos-Tot-sobre-bacteris-utils-i-virus-dolents-9788417383756-i.htm?utm_source=Adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=ShoppingP&gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZARIsADEKwgNbWum-O68D-W8DYNf58CTBmftBsv_80REAr5aE9HiEJp_WUUDBuu8aAvfdEALw_wcB
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2043738~S84*cat


Què és un virus? Quants n’hi ha
al nostre voltant?

On viuen aquests
microorganismes invisibles a l’ull
humà? Les respostes, adaptades
a lectors de totes les edats.

Després de les pupes i els mocs,
és el torn dels virus, el tercer títol
de l’exitosa col·lecció «La vida
secreta de…». Les il·lustracions
són també de la Mariona Tolosa
Sisteré.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Col·lectiu Ellas Educan
Títol: La Vida secreta dels virus
Publicació: Barcelona: Zahorí Books, setembre de 2020

Topogràfic: I 61 VID
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-la-vida-secreta-dels-virus/9788417374723/11752470?gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZARIsADEKwgMzKlRjaLCu2pV4BqbMw0ZPl9-gWO47ANy32sDV7fDOl5PZBFOPP6saAgHvEALw_wcB
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2043647~S84*cat


Us presentem un llibre que inclou
músiques, cançons i diferents
propostes didàctiques de música
y moviment. Són propostes
pensades per a treballar una
història a l’aula a través de la
música, la cançó, el joc simbòlic i
el moviment.
El tema que vincula tota la història
és la màgia del bosc i els valors
del contacte amb la natura.

Autor: Canellas, Marta
Títol: La màgia de Nap Buf al bosc
Publicació: Bellaterra: Bellaterra Música, 2020

Topogràfic: I 78 CAN
Consulta el catàleg

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2050693~S84*cat


Un llibre il·lustrat amb detall, on
no hi falten els vestits i
instruments tradicionals, les
banderes i monedes nacionals,
els transports típics i un
recorregut per la fauna i la flora,
els monuments i els objectes
quotidians de cada continent.

Una finestra al món per viatjar
sense moure’s de casa!

Text extret de: Casa del libro

Autor: Hédeline, Pascale
Títol: Atles: el gran viatge il·lustrat
Publicació: Barcelona: Zahorí Books, setembre de 2020

Topogràfic: I 910 HED
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-atles-el-gran-viatge-illustrat/9788417374662/11661948
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2045578~S84*cat


Estàs preparat? No et perdis
aquest viatge per les civilitzacions
més fascinants de la Història.
Descobreix com vivia la seva
gent, les llegendes populars o els
personatges més cèlebres.
Meravella't amb els preciosos
jardins de Babilònia, assisteix a
un ritual al Machu Pichu o
descobreix com es divertien a
Persèpolis. Ciutats famoses dels
cinc continents com Pompeia o
Troia, però també d'altres més
misterioses com Angkor o Tikal.

Text extret de: Llibres.cat

Autor: Aragón, Juan de
Títol: Viatges per les ciutats perdudes
Publicació: Barcelona: La Galera, març de 2020

Topogràfic: I 93 ARA
Consulta el catàleg

https://www.llibres.cat/products/472906-viatge-per-les-ciutats-perdudes.html
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2050445~S84*cat


Amb aquest llibre, podràs
participar en una cacera
prehistòrica, sabràs per què
alguns animals es van domesticar,
descobriràs com es vivia en una
cova, com és una excavació
arqueològica... I molt més!

Text extret de: Edelvives

Autor: Benoist, Cécile
Títol: La Prehistòria
Publicació: Barcelona: Baula, octubre de 2020

Topogràfic: I 93.0 BEN
Consulta el catàleg

https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/la-prehistoria--173126
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2046778~S84*cat#.YHcOZVQza70


MARES I PARES CONTES

Contes de la diversitat és el
conjunt dels 20 contes
guanyadors del Premi Pilarín
Bayés 2020. L’edició d’aquest any
ha tingut la diversitat com a
temàtica i ha comptat amb la
participació d’alumnes d’escoles
de primària de tot Catalunya en 4
categories: cicle inicial, mitjà i
superior, i educació especial.

Text extret de: Editorial Mediterrània

Autor: Textos: diversos autors / il·lustracions: Bayés, Pilarín
Títol: Contes de la diversitat
Publicació: Barcelona: Editorial Mediterrània, 2020

Topogràfic:
MARES I PARES CONTES BAY
Consulta el catàleg

https://www.editorialmediterrania.com/producte/contes-de-la-diversitat/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2050011~S84*cat


No hi ha res millor que aprofitar
les preguntes dels infants per
despertar el desig de conèixer
coses noves, d’aprendre.
—Mama, què és això que tinc a
l’esquena?
—Especial? El meu cor? Què vols
dir, mama?
El protagonista de la història,
l’Aniol, pregunta als seus pares
per la cicatriu que té a l’esquena.
Aquesta pregunta enceta una
conversa preciosa que us portarà
a descobrir i conèixer una de les
cardiopaties congènites
pediàtriques.

Text extret de: Edicions Tremendes

Autor: Gutiérrez, Anna
Títol: T’estimem, petit valent!
Publicació: Corçà: Edicions Tremendes, 2020

Topogràfic:
MARES I PARES Contes GUT
Consulta el catàleg

https://www.edicionstremendes.com/cat%C3%A0leg/testimem-petit-valent/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2045868~S84*cat


Autor: Donoso, María Pilar
Títol: La meva baldufa
Publicació: Madrid: Emonautas, 2020

Topogràfic:
MARES I PARES Contes DON
Consulta el catàleg

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047977~S84*cat


MARES I PARES EDUCACIÓ

Un fill, una filla, desperta en
nosaltres moltes emocions: amor,
tendresa, alegria, però també
angoixa, temor. Perdem els nervis
per coses sense importància.
Imposem normes, límits,
disciplina… De sobte ens hem
convertit en les mares i els pares
que no volíem ser. Ignorem les
necessitats emocionals dels
nostres fills i els exigim que es
comportin com si fossin adults.

Text extret de: Eumo Editorial

Autor: García, Tania
Títol: Educar sense perdre els nervis
Publicació: Vic: Eumo Editorial, 2020

Topogràfic:
MARES I PARES Educació GAR
Consulta el catàleg

https://lafinestralectora.cat/educar-sense-perdre-els-nervis/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047090~S84*cat


Un llibre per descobrir l’univers
Montessori i la seva filosofia de
vida. Fa poc més de cent anys,
una doctora italiana, Maria
Montessori, creava un mètode
innovador, pragmàtic i creatiu per
estimular els infants i
proporcionar-los el plaer
d’aprendre i progressar.

Text extret de: Larousse Editorial

Autor: Paynel, Jeanne-Marie
Títol: Les 100 regles d’or del mètode Montessori
Publicació: Barcelona: Larousse, 2020

Topogràfic:
MARES I PARES Educació PAY
Consulta el catàleg

https://www.larousse.es/libro/libros-ilustrados-practicos/les-100-regles-d-or-del-metode-montessori-jeanne-marie-paynel-9788418100246/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat
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