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I0 - 0 a 3 anys

Sovint les coses no són el que
semblen! Sembla un sol? O
sembla més aviat un gelat? Et
toca a tu descobrir-ho! Un
llibre per jugar a endevinar
imatges. Què deu ser? Gira la
pàgina!

Text extret de: Casa del libro

Autor: Benegas, Mar
Títol: Coses que semblen coses
Publicació: Barcelona: Combel, 2021

Topogràfic: I0 COM
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-coses-que-semblen-coses/9788491016403/12216951
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2053473~S84*cat


Què li ha passat a aquest
llibre? Qui ha rondat per les
pàgines? I aquestes marques
de dents? de qui deuen ser?
Un llibre perquè grans i petits
juguin a endevinar quin
animal ha rosegat cada
pàgina!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Benegas, Mar
Títol: Mossegades i queixalades
Publicació: Barcelona: Combel, 2020

Topogràfic: I0 MAR
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-mossegades-i-queixalades/9788491016427/11790042
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047980~S84*cat


Mira, toca i experimenta! Un
llibre de tacte ple de colors i
textures per als més petits.
El petitó de la casa vol fer
riure a tots els animals.Mira,
toca i experimenta! Un llibre
de tacte ple de colors i
textures per als més petits.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Kawamura, Yayo
Títol: A riure petitons
Publicació: Barcelona: Editorial Cruïlla, 2021

Topogràfic: I0 CRU
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-a-riure-petitons/9788466148856/12134852
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059039~S84*cat


Mira, toca i experimenta! Un
llibre ple de colors i textures
per als més petits.
El petitó de la casa vol dir
bona nit a tothom.Mira, toca i
experimenta! Un llibre de
tacte ple de colors i textures
per als més petits.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Pauner Escudé, Anna
Títol: Bona nit, Lluna
Publicació: Barcelona: Editorial Cruïlla, 2021

Topogràfic: I0 CRU
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-bona-nit-lluna/9788466148863/12134853
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2055175~S84*cat


L’Iku ja és gran i no porta
bolquer! A vegades té
accidents, però d'altres
aconsegueix arribar a temps
al seu preciós orinal vermell i
tothom ho celebra amb
alegria!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Reid, Camilla
Títol: L'Iku ja no porta bolquer : amb sons divertidíssims!
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic:
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-l-iku-ja-no-porta-bolquer/9788418135446/12033420
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2051214~S84*cat


Avui l’Iku va a l?escola.
Pintarà, tocarà els
instruments, llegirà un
conte... i també jugarà amb
els seus amics i amigues.
L'acompanyes?

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Reid, Camilla
Títol: L'Iku va a l'escola: amb sons divertidíssims!
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I0 EST
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-l-iku-va-a-l-escola/9788418135453/12033421
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2057841~S84*cat


Busca i troba els dinosaures
que s'amaguen en aquest
llibre!

Un nou títol de la col·lecció de
solapes de tela que presenta
els dinosaures: l'estegosaure,
el diplodoc, la triceratop i la
T. rex. Ideal per a petites
mans a partir de 5 mesos.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Arrhenius, Ingela P.
Títol: On és la T. rex?
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I0 EST
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-on-es-la-t-rex/9788418135583/12033423
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2052466~S84*cat


Un gatet es diverteix amb el
seu estel quan trepitja una
mosca que estava en el seu
camí. Decidit a despertar a la
petita criatura, el gatet li
suggereix moure’s, caminar
com formigues o volar com
ocells. Res funciona: la mosca
no mou ni una ala. Però què
vols mosqueta? Un llibre de
cartró que farà riure i moure
els nens i els seus pares!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Dubuc, Marianne
Títol: Què vols, mosqueta?
Publicació: Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2021

Topogràfic: I0 TRA
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-que-vols-mosqueta/9788417303914/12159658
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2056632~S84*cat


I1 - 4 a 6 anys

Això era i no era una mare
que tenia tres filles. Un dia els
va dir que no baixessin al
soterrani, però la seva
curiositat va ser més forta. I
nyam!, van descobrir que hi
havia una cabra que, sense
preguntar a penes, se les
menjava sense mastegar. Una
versió actual d'un conte
tradicional divertit i enginyós.

Text extret de: Animallibres

Autor: Senabre, Blai
Títol: La Cabra Serafina
Publicació: Barcelona: Animallibres, 2020

Topogràfic: I1 ANI
Consulta el catàleg

https://animallibres.cat/albums-illustrats/8150-la-cabra-serafina-9788417599904.html
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2045282~S84*cat#.YL3alfkza70


Gràcies a una avaria
d’Internet, la vida del veïnat
canviarà del tot. Gràcies a la
valentia i la curiositat, els
veïns i les veïnes arribaran
lluny, molt lluny. I ho faran
junts.

Una història sobre com un
petit detall pot millorar les
nostres vides. Una història
sobre tots nosaltres.

El nou àlbum de Rocio Bonilla
ens presenta una història
sobre l'empatia i les emocions
que reivindica la vida en
comú i la solidaritat veïnal.

Text extret de: Àlbums
il·lustrats

Autor: Bonilla, Rocío
Títol: Gràcies: Història d’un veïnat
Publicació: Barcelona: Animalllibres, 2021

Topogràfic: I1 ANI
Consulta el catàleg

https://animallibres.cat/albums-illustrats/8229-gracies-historia-d-un-veinat-9788418592041.html
https://animallibres.cat/albums-illustrats/8229-gracies-historia-d-un-veinat-9788418592041.html
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2052870~S84*cat


Un conte preciós sobre el
poder dels records i la màgia
de l'amistat.

Liam, un petit conill, és
col·leccionista. Recull coses
extraordinàries, com plomes i
pedres en forma de cor, i les
guarda en un pot de vidre per
reviure aquests moments
sempre que vulgui.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Marcero, Deborah
Títol: En un pot de vidre
Publicació: Barcelona: Astronave, 2020

Topogràfic: I1 AST
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-en-un-pot-de-vidre/9788467943382/11937176
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2050355~S84*cat


El barri ha quedat petit per
als meravellosos veïns i
decideixen emprendre
una viatge a bord de
l’Aspiranou que els portarà a
fer la volta al món. Així
descobriran llocs propers com
Itàlia, mítics com Grècia o
Japó i sorprenents com el
fons marí o el Pol Nord i ens
ho explicaran amb el seu
particular sentit de l’humor i
amb l’habitual visió
desenfadada de la realitat.

Text extret de: Drac

Autor: Lasserre, Hélène
Títol: El viatge dels veïns
Publicació: Barcelona: BiraBiro, 2021

Topogràfic: I1 BIR
Consulta el catàleg

https://www.llibreriadrac.com/products/430616-viatge-dels-veins-el.html
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2054081~S84*cat


Al capdamunt d'un cim nevat,
on el vent bufava gèlid,
glaçat, en un ramat de iacs hi
habitava la Greta, la iac més
petita de tota la contrada. Ser
la més petita pot semblar un
inconvenient, però ... ho serà,
realment?

Text extret de: Fnac

Autor: Fraser, Lu
Títol: La iac més petita
Publicació: Barcelona: Baula, 2021

Topogràfic: I1 BAU
Consulta el catàleg

https://www.fnac.es/a8068788/La-iac-mes-petita
https://millenium.cultura.gencat.cat/


Aquest àlbum per a primers
lectors explora de manera
brillant i intel·ligent moltes
perspectives diferents, tant
per entendre el món com per
acceptar i respectar els altres
amb les seves diferències i,
per descomptat, a nosaltres
mateixos.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Robinson, Christian
Títol: Ets important
Publicació: Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2020

Topogràfic: I1 LIB
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-ets-important/9788412078954/11661945
https://millenium.cultura.gencat.cat/


La Paula sempre ha volgut
anar a la Lluna. Per arribar-hi
ho ha intentat tot: des
d'enfilar-se a les espatlles del
pare fins a construir el seu
propi coet, impulsat per
bombolles de sabó i estels. La
Paula somia i somia que un
dia podrà volar a la Lluna.
Cada nit pensa que, quan
sigui gran, aprendrà a vèncer
la llei de la gravetat.

Text extret de: El petit tresor

Autor: Sánchez Argüello, Alberto
Títol: Paula i la Lluna
Publicació: Barcelona: Takatuka, 2020

Topogràfic: I1 TAK
Consulta el catàleg

https://www.elpetittresor.com/es/libro/paula-i-la-lluna_14065
https://millenium.cultura.gencat.cat/


El que en Lluc més desitja al
món és tenir una nina. Quan
els seus pares li regalen una,
el petit s'emociona i corre a
jugar amb ella. Al parc, un
nen de l'escola se la treu per
fer-lo enfadar i… la nina es
trenca!

Dels autors de Visca les
ungles de colors!, una tendra
història que ens recorda que
no hi ha coses per a nenes i
coses per a nens.

Text extret de: Llibreria Claret

Autor: Acosta, Alicia
Títol: La Nina d'en Lluc
Publicació: Madrid: NubeOcho, 2021

Topogràfic: I1 EGA
Consulta el catàleg

https://www.claret.cat/ca/llibre/LA-NINA-D-EN-LLUC-841813341
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2058844~S84*cat


Quan el meu gos Peque va
morir, a casa tots ens vam
posar tristos. L'endemà, un
núvol va començar a
seguir-me a tot arreu, em va
entrar sabó als ulls i un pop
m’estrenyia el cor molt fort.
De la prestigiosa autora
infantil i psicòloga, Alicia
Acosta.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Acosta, Alicia
Títol: El Petit i jo
Publicació: Madrid: NubeOcho, 2021

Topogràfic: I1 SOM
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-el-petit-i-jo/9788417673949/12342548?gclid=CjwKCAjwwqaGBhBKEiwAMk-FtBgn-hKUAt3OXTEPb2lO_i-6RhJmnJjkg63CPueL6IlRi-GbpljYuxoCdcIQAvD_BwE
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat


Em dic Jan i soc un
explorador.

Cada matí em preparo la
motxilla i surto d’aventura.
Els exploradors som molt
valents. Res no ens atura! I
anar a l’escola cada dia també
pot ser una aventura!

Un àlbum il·lustrat de cartró
adreçat als primers lectors
que els motivarà a viure amb
curiositat i alegria les petites
aventures quotidianes del dia
a dia.

Text extret de:
Editorial Juventud

Autor: Almudena Suárez
Títol: Exploradors
Publicació: Barcelona: Editorial Joventut, 2021

Topogràfic: I1 JOV
Consulta el catàleg

https://www.editorialjuventud.es/exploradors-9788426146922/
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059050~S84*cat


Dues gotes d'aigua. Som així.
Tan iguals. La gent que ens
diferencia és poquíssima: la
mare sí, el pare també,
alguns dels nostres millors
amics, de vegades. De la
resta, ningú. Mai . Ser
bessons idèntics pot ser
complicat, tot i que de
vegades.

Text extre de: Casa del Libro

Autor: Germán Machado
Títol: Jo soc l’altre
Publicació: Albuixech: Litera Libros, 2021

Topogràfic: I1 LIT
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-jo-soc-l-altre/9788412163056/12257122
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat


Tots els nens i nenes de la
Sala dels Cangurs es troben
millor quan la gosseta Clapes
els visita. Encara que un
pacient no estigui gens fi, la
Clapes sempre el sap divertir!
Aquesta és l'encantadora
història d'una gosseta molt
especial. En lloc de fer les
visites normals al parc,
acompanya la seva
propietària a l'hospital per
calmar i entretenir els nens,
nadons, pares, metges i
infermeres.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Donaldson, Julia
Títol: La Gosseta de l'hospital
Publicació: Barcelona: Blume, 2021

Topogràfic: I1 BLU
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-la-gosseta-de-l-hospital/9788418459283/12181108
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2051575~S84*cat


La Llameta vol pujar a la
muntanya, però no hi pot
anar tota sola. Sort que els
amics són per a això!

Segueix la petita llameta en la
seva primera aventura en el
món exterior.

Aquesta adorable col·lecció de
contes d’animalets, amb unes
encantadores il·lustracions
fotogràfiques, és perfecta per
llegir abans d’anar a dormir.

Text extret de:
Llibrerira Contijoch

Autor: Wood, Amanda
Títol: Bona nit, llameta
Publicació: Barcelona: Editorial Flamboyant, 2021

Topogràfic: I1 CON
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/558856-bona-nit-llameta.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2053132~S84*cat


El Pingüinet va per primera
vegada a l’escoleta. No li fa
gens de gràcia separar-se del
pare i la mare. Gens ni mica!

Segueix el petit pingüinet en
la seva primera aventura en
el món exterior.

Aquesta adorable col·lecció de
contes d’animalets, amb unes
encantadores il·lustracions
fotogràfiques, és perfecta per
llegir abans d’anar a dormir.

Text extret de:
Llibreria Contijoch

Autor: Wood, Amanda
Títol: Bona nit, pingüinet
Publicació: Barcelona: Editorial Flamboyant, 2021

Topogràfic: I1 CON
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/558857-bona-nit-pinguinet.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2053130~S84*cat


En aquest preciós i acolorit
àlbum il·lustrat per Mariona
Tolosa Sisteré, els nens
aprendran a planificar una
excursió al bosc i descobriran
les meravelles de la natura
que hi podem trobar.

Què podem aprendre al bosc?
Un viatge curt però atractiu
que apel·la als cinc sentits,
perquè tant nens com adults
s’acostin a l’entorn natural
amb una mirada renovada.

Text extret de:
Llibreria Contijoch

Autor: Tolosa, Mariona
Títol: Un Passeig pel bosc
Publicació: Barcelona: Editorial Flamboyant, 2021

Topogràfic: I1 EDI
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/569795-passeig-pel-bosc-un.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2054647~S84*cat


La malvada bruixa Sofronissa
viu a l’Illa Tenebrosa. Des de
la seva cabanya, ho observa
tot a la seva bola de cristall.
No suporta que els altres
riguin i, quan veu a algú feliç,
li llança encanteris perquè tot
li surti malament. La pirata
Daniela s'enfrontarà a la
Sofronissa! Un nou llibre de la
pirata més famosa! Més de
60.000 llibres venuts!

Text extret de:
Llibreria Contijoch

Autor: Isern, Susanna
Títol: Daniela la Pirata i la bruixa Sofronista
Publicació: Madrid: Nube Ocho, 2021

Topogràfic: I1 EGA
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/553423-daniela-la-pirata-y-la-bruixa-sofronissa.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2051316~S84*cat


La Carlota és un cuc de terra.
Passa els dies excavant i
obrint túnels alegrement, tot
convertint la terra en sòl
fèrtil, fins que un bon dia,
quan un ratolí de camp li
pregunta...

PER QUÈ?

La Carlota no sap perquè fa el
que fa, i tot d’una li cal
esbrinar-ho! De manera que
deixa d’obrir túnels i se’n va a
cercar la resposta, preguntant
a un animal rere l’altre.
Durant el seu viatge, la
Carlota descobreix que les
bestioles més menudes tenen
una funció important en
aquest món i que els seus
actes ens afecten a tots.

Text extret de:
Llibreria Contijoch

Autor: Freedman, Deborah
Títol: La Carlota i el sentit de la vida
Publicació: Blanes: entreDos, 2021

Topogràfic: I1 ENT
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/561400-carlota-i-el-sentit-de-la-vida-la.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2052682~S84*cat


Quedava res per aprendre
dels dinosaures? Sí.

Ens ho explica la Fenn
Rosenthal en aquesta història
captivadora i tendra, plena de
saviesa, que va escriure amb
tan sols tres anys.

No importa l’edat que tinguis.
Aquest llibre és per a tu.

Text extret de:
Llibreria Contijoch

Autor: Rosenthal, Fenn
Títol: Dinosaures enamorats
Publicació: Barcelona: Flamboyant, 2021

Topogràfic: I1 FLA
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/558467-dinosaures-enamorats.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2052438~S84*cat


Un conte popular xinès sobre
l’amistat i la màgia de donar i
rebre.

Neva molt i el conillet, avui,
no té res per menjar. De cop i
volta, sota la neu, troba dues
pastanagues. Se’n menja una
i l’altra decideix portar-la al
seu amic, el cavall.

I a partir d’aquí, comença la
màgia.

Perquè a la vida tot allò que
donem sempre ens torna,
d’una manera o altra.

Autor: Serra, Elisabet
Títol: Els Bons amics: conte popular xinès
Publicació: Barcelona: ING edicions, 2021

Topogràfic: I1 ING
Consulta el catàleg

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2058892~S84*cat


«El conte de l’altre dia»
representa l’amor
incondicional als fills -a través
d’un tendre diàleg en la foscor
d’una habitació poc abans
d’anar-se’n a dormir- del qual
es desprèn la capacitat dels
infants per aconseguir que la
persona adulta recuperi, de la
seva infantesa, l’emoció i la
fantasia perdudes. Moltes
famílies s’identificaran amb
aquesta escena nocturna, tot
esperant que els més petits
de la casa caiguin rendits per
la son.

Text extret de: Fnac

Autor: Aliaga, Roberto
Títol: El Conte de l'altre dia
Publicació: Barcelona: Kalandraka, 2020

Topogràfic: I1 KAL
Consulta el catàleg

https://www.fnac.es/a7797234/El-conte-de-let-x02019-altre-dia?Origin=GOO_PLAS_B_BOOKS_AG&gclid=Cj0KCQjwxJqHBhC4ARIsAChq4avPGvWC8aEdys00C2gJ5T_3upDMX0a_etutYFjrnk0V11oxOrqSRRkaAkXOEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047632~S84*cat


Més d’una trentena d’accions i
d’emocions es representen,
per parelles i de manera
confrontada, en aquest llibre
visual de Tomi Ungerer. Les
úniques paraules que
contenen són les identifiquen
cada il·lustració: riure-plorar,
estimar-compartir,veure-mira
, cantar-ballar…

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Ungerer, Tomi
Títol: Això i allò
Publicació: Barcelona: Kalandraka, 2020

Topogràfic: I1 LLI
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-aixo-i-allo/9788418558023/11923000
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2050391~S84*cat


Dotze ous i, dins de cadascú
-tots de diferents mides,
colors i textures- una criatura
a punt de néixer. Al principi, l
interior de la closca és un lloc
còmode i segur, però aviat l
espai es va reduint a mesura
que els animals creixen. Fins
que arriba l emocionant
moment de néixer!
El pollet, l'ànec, la tortuga, el
cocodril... una dotzena
d’espècies ovípares -entre
aus, mamífers i rèptils-
habiten en aquest llibre en el
qual és necessari parar molta
atenció a les il·lustracions. En
elles rau la clau per
comprendre el sentit del text,
breu senzill i enigmàtic.

Text extret de:
La llar del llibre

Autor: Squillari, Emma Lidia
Títol: Dins l'ou
Publicació: Barcelona: Kalandraka, 2020

Topogràfic: I1 LLI
Consulta el catàleg

https://www.llardelllibre.cat/cat/libro/dins-l-ou_965613
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047762~S84*cat


En Tami és el maquinista més
impecable de la xarxa
ferroviària. Condueix sempre
concentrat, sense aixecar la
mirada ni gosar mirar més
enllà de les vies. Així li ho
havia ensenyat el Cap dels
Maquinistes i ell, és clar, era
el millor dels alumnes. Fins
que un dia, dissortadament -
o no - , el seu tren descarrila.
I si altres camins fossin
possibles? Quina vida i quins
paisatges descobrirà aixecant
la mirada per sobre les vies
platejades?

Text extret de:
Llibreria horitzons

Autor: Parera, Núria
Títol: Tami, el maquinista
Publicació: Barcelona: Babulinka Books, 2021

Topogràfic: I1 LLI
Consulta el catàleg

https://www.llibreriahoritzons.com/cat/libro/tami-el-maquinista_37551
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2055115~S84*cat


«Que n'és, de bonica!»,
exclama l'osset amb alegria
quan veu una planta nova al
jardí. La rega cada dia, la
protegeix amb un para-sol i
mai no es descuida de
donar-li la bona nit abans
d'anar-se'n a dormir. Però la
planta no reacciona. «Com és
que no fas flors?», li
pregunta, capficat, el petit
jardiner. Ben poc s'imagina el
que està passant sota terra!

Text extret de: Llar del llibre

Autor: Macurová, Katarína
Títol: Com és que no fas flors?
Publicació: Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana Editorial,
2020

Topogràfic: 1I TRA
Consulta el catàleg

https://www.llardelllibre.cat/cat/libro/com-es-que-no-fas-flors_971295
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2050199~S84*cat


I2 - 7 a 9 anys

Els invisibles ens narra la
història d'una jove
anomenada Isabel i la seva
família. Hi havia moltes coses
que la família d'Isabel no es
podia permetre, però ella
intentava no preocupar-se per
les coses que no tenien. Però
un dia, va passar, no hi havia
prou diners per pagar el
lloguer i totes les factures.
Això els va obligar a deixar la
casa plena de records feliços i
mudar-se a l'altre costat de la
ciutat. Un lloc on eren
invisibles. Aquest àlbum
il·lustrat és la història d'una
nena que decideix ajudar els
altres per aconseguir una de
les coses més difícils… fer que
tot canviï.

Text extret de: Andana
Editorial

Autor: Percival, Tom
Títol: Els Invisibles
Publicació: Picassent: Andana Editorial, 2021

Topogràfic: I2 AND
Consulta el catàleg

https://www.andana.net/ca/libro/els-invisibles_118435/
https://www.andana.net/ca/libro/els-invisibles_118435/
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2052753~S84*cat#.YL3csfkza70


En Puffy es un gat negre. Bé,
gairebé negre, si no comptes
els cabells blancs a la punta
de la seva cua. Quan tanca
els ulls i exhala, passen coses
màgiques. Però tot i els seus
extraordinaris poders, no pot
trobar un lloc que pugui
considerar la seva llar.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Cantini, Barbara,
Títol: Puffy & Brunilda: una mica de màgia
Publicació: Barcelona: La Galera, 2021

Topogràfic: I2 GAL
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-puffy-i-brunilda-una-mica-de-magia/9788424669324/12223454
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2056187~S84*cat


L’horitzó és el somni que
volem fer realitat. És una
meta, un objectiu, un amic
que ens crida i ens atreu.
Fascinat per trobar què
s’amaga a l’horitzó, l’Aran
inicia un llarg viatge amb la
complicitat del seu avi i la
companyia d’una bona colla
de nous amics. Al costat
d’una vaca cega, una bruixa
riallera, un ratpenat xerraire i
un lleó coix viurà aventures
impensables i coneixerà el
valor de l’autèntica solidaritat.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Casagran Casañas, Roc
Títol: T'estimo fins a l'horitzó
Publicació: Barcelona: Amsterdam, 2021

Topogràfic: I2 AMS
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-t-estimo-fins-a-l-horitzo/9788417918453/12175895?gclid=CjwKCAjw55-HBhAHEiwARMCszsIgexBOgw9i7ahlbImc6SSEs1OEu_vNLDFsgtepKwojNe3evA_5ehoCjaAQAvD_BwE
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2055049~S84*cat


Una gran notícia sacseja el
barri de Narres: el campió de
la Lliga benjamí participarà en
el Mundial de Futbol de Barri.
Es tracta d’un esdeveniment
espectacular emès per les
cadenes de televisió de mig
món. Els Cacauets Futbolers
no són el millor equip del
barri, pero aquesta colla
d’amics lluitarà fins a l’últim
minut de cada partit per
assolir el seu somni. No ho
tindran gens fàcil, però. Per
aconseguir-ho, abans
s’hauran d’enfrontar a una
terrible tració.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Palmiola, Isaac
Títol: Comença la lliga!
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I2 CAC
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-els-cacauets-futbolers-1-comenca-la-lliga/9788418443497/11918852
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat


Algú s’esmuny al vestidor dels
Cacauets durant un
entrenament i roba els
calçotets de tots els nois.
L’endemà apareixen pel barri
centenars de cartells amb les
fotos de la seva roba interior.
Els Cacauets no saben qui ho
ha fet, pero sembla que el
seu misteriós enemic es capaç
de qualsevol cosa per
perjudicar-los. Durant
l’important partit contra els
Marcians, els Cacauets es
comencen a trobar malament.
Gairebé tots tenen diarrea... I
no es cap casualitat!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Palmiola, Isaac
Títol: Trampes fètides!
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I2 CAC
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-els-cacauets-futbolers-2-trampes-fetides/9788418443534/11918853
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat


La Jordi va a una festa
d'aniversari amb un regal
molt especial. Però cal que
vagi amb compte! Dos lladres
li segueixen la pista i estan
desesperats per fer-se amb
ell...En Juli, en Dick, la Jordi,
l'Anna i el Tim delecten als
seus lectors des de fa més de
70 anys. Descobreix aquests
relats inèdits …

Text extret de:
Llibreria Contijoch

Autor: Blyton, Enid
Títol: Una Aventura d'aniversari
Publicació: Barcelona: Joventut, 2020

Topogràfic: I2 CLU
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/534297-aventura-daniversari-una.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047219~S84*cat


La Paola només té onze anys,
però frisa des de fa molt de
temps per calçar-se unes
sabatilles de punta i ballar
com una gran ballarina. I què
millor que les sabatilles de
punta d'El Barato, la botiga
més màgica de la ciutat de
Reus? Una tarda, la Paola se'n
va a recollir les sabatilles que
la Cori, la propietària d'El
Barato, li té reservades.
Després d'esperar força
estona, ja que l'establiment
sempre està abarrotat de
gent que busca els objectes
més diversos, divertits o
estrambòtics, la Paola cau en
una mena de somni que la
porta a fer un viatge
inesperat al més profund del
seu desig.

Text extret de: Llibreria La
Gralla

Autor: Escuer Ros, Monika
Títol: El Barato i les sabatilles màgiques
Publicació: Valls: Quorum Llibres, 2021

Topogràfic: I2 CON
Consulta el catàleg

https://www.llibrerialagralla.cat/products/644299-barato-i-les-sabatilles-magiques-el.html
https://www.llibrerialagralla.cat/products/644299-barato-i-les-sabatilles-magiques-el.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2053988~S84*cat


PIN-0-TXO el robot que
funciona molt malament viu
les aventures d’en Pinotxo,
obstinat cada dia a ser més
humà. Que vols jugar-hi? Els
teus amics seran:

Pin-0-txo
Doctor Phil Ibert
Salsitxa

Text extret de: La Llar del
Llibre

Autor: Colomer, Álvaro
Títol: PIN-0-TXO vol tenir superforça
Publicació: Barcelona: Edebé, 2020

Topogràfic: I2 EDE
Consulta el catàleg

https://www.llardelllibre.cat/cat/libro/pin-0-txo-vol-tenir-superforca_981708
https://www.llardelllibre.cat/cat/libro/pin-0-txo-vol-tenir-superforca_981708
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059256~S84*cat


El Pep i la Valentina ara són
els GERMANS GRANS. Les
coses han canviat molt. I
tenen un problema greu: la
germaneta. Crida, plora i fa
sorolls estranys. I ara, a
sobre, els pares han decidit
que els tres germans
compartiran habitació.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Maymó, Pema
Títol: Super germans: una rebel·lió inesperada
Publicació: Barcelona: La Galera, 2020

Topogràfic: I2 GAL
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-supergermans/9788424668624/11705570?gclid=CjwKCAjw55-HBhAHEiwARMCszuKmYil5xhXQmZB45GjTiGuWZff5SA9RAjmK-vdcasEMRKG_4xKQ_RoC2HMQAvD_BwE
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047637~S84*cat


La Sylvie es desperta una nit,
de sobte, sense saber per què
i veu l'espectacle més
impressionant de la seva
vida: un parell d'ales,
enormes, fetes de plomes
blanques i suaus. Un àngel a
la seva habitació; un àngel de
neu, que li explica que ha
vingut a cuidar-la, perquè ella
no està tan sana com
aparenta... Mesos després,
mentre la Sylvie es recupera
de la seva malaltia, anhela
veure de nou el seu àngel, ja
que, al cap i a la fi, ell li va
salvar la vida. Té tantes coses
per explicar-li, tantes coses
que vol saber. Tornarà? I com
pot assegurar-se ella que tots
els seus éssers estimats
tinguin el seu àngel de la
guarda?

Text extret de: La Galera

Autor: Maggie O'Farrell
Títol: On van els àngels de la neu?
Publicació: Barcelona: La Galera, 2021

Topogràfic: I2 GAL
Consulta el catàleg

https://www.lagaleraeditorial.com/ca/on-van-els-angels-de-neu-978-84-246-6960-7#.YOhmOOgza70
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2051952~S84*cat


En Pérez era un ratolinet que
vivia a l’antic Egipte, en
aquella època llunyana en què
es van construir les piràmides
més majestuoses que el món
ha conegut. La tranquil·litat
relativa que suposava néixer
ratolinet a l’antic Egipte es va
complicar fatídicament amb
l’arribada al poder del faraó
Ra-kon III. Voleu saber per
què?

Text extret de: Edebe

Autor: Lozano, Antonio
Títol: La veritable història del Ratolinet Pérez
Publicació: Barcelona: Edebé, 2021

Topogràfic: I2 TUC
Consulta el catàleg

http://www.edebe.com/publicaciones-generales/libro-la-veritable-historia-del-ratolinet-perez=4928=2=45
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059253~S84*cat


Som-hi! Llevar-se d'un salt,
vestir-se a correcuita, sortir
de casa a tota velocitat i,
cuitacorrents, atrapar primer
l'autobús, després la llanxa i
no perdre l'avió ultrasònic!
Però és tan agradable
prendre's el dia amb calma,
mirar com cauen les fulles,
escoltar el xipolleig de l'aigua
o assaborir tranquil·lament
una bona torrada...

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Perrin, Clotilde
Títol: De pressa, de pressa!
Publicació: Barcelona: Juventud, 2020

Topogràfic: I2 JUV
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-de-pressa-de-pressa/9788426146823/11846485
https://millenium.cultura.gencat.cat/search*cat


El retrato más extraordinario,
elaborado con la paleta de los
sueños y el amor verdadero…
Una historia de pasión,
venganza y retos imposibles
es la obra póstuma de Xabier
P. Docampo, con ilustraciones
de Xosé Cobas, repletas de
referentes pictóricos.

Text extret de: Kalandraka

Autor: Docampo, Xabier P.
Títol: El pintor ciego
Publicació: Pontevedra: Kalandraka, 2020

Topogràfic: I2 LIB
Consulta el catàleg

https://www.kalandraka.com/el_pintor_ciego-978-84-1343-020-1-castellano-2583.html
https://millenium.cultura.gencat.cat/


"Si el que sento és molt gros,
puc sortir de la ratlla?"

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Araya, Rocío
Títol: El cap ple de pardals
Publicació: Albuixech: Litera Libros, 2020

Topogràfic: I2 LIT
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-el-cap-ple-de-pardals/9788412163025/12229625
https://millenium.cultura.gencat.cat/search*cat


-Quan sigui gran seré
ballarina —va dir un dia la
Petita Matrioixca.

Les seves germanes se la van
mirar amb cara de sorpresa i
van esclatar a riure.

Text extret de: La llar del
llibre

Autor: Contreras, Elisabet
Títol: El Ball de la Petita Matrioixca
Publicació: La Seu d'Urgell: Meraki, 2021

Topogràfic: I2 MER
Consulta el catàleg

https://www.llardelllibre.cat/cat/libro/ball-de-la-petita-matrioixca-el_977171
https://www.llardelllibre.cat/cat/libro/ball-de-la-petita-matrioixca-el_977171


Lola es una lagartija de
colores que vive en Siena,
Italia. Le hace muchísima
ilusión participar en la famosa
carrera del Palio, pero tiene
una pata herida. Por suerte,
sus amigos Georgina y Neri la
ayudarán.

Text extret de: Mr Momo

Autor: Quesada Bermejo, Cristina
Títol: Corre, corre, Lola
Publicació: Sevilla: Mr. Momo, 2021

Topogràfic: I2 MR
Consulta el catàleg

https://mrmomo.es/libro/Corre-corre-Lola.htm/
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2055826~S84*cat


El Vell Hivernàs viu en el cim
més alt dels Pirineus i només
es deixa veure pels pobles a
l´hivern, acompanyant la
neu. Tots sabem que pels
volts de març l’Hivernàs es
recull a la seva cova per
deixar pas a la primavera i no
torna fins la temporada
següent. Però... Què passaria
si aquest vell glaçat decidís
allargar l’estació més freda de
l’any?

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Altarriba, Ventura
Títol: El Vell Hivernàs
Publicació: La Seu d'Urgell: Salòria, 2020

Topogràfic: I2 PET
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-el-vell-hivernas/9788412184785/12174809
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2051869~S84*cat#.YL3f5Pkza70


Un viatge de dos infants al
món dels ibers a través d’un
somni. Aquesta és la proposta
del conte La gran troballa, la
creació guanyadora del premi
Joan Llaverias 2019, per a
contes infantils il·lustrats.

Explica com dos nens, la Mel i
en Roc, viatgen al passat per
conèixer com vivien els ibers
a Lloret. D’aquesta manera,
es pot comprovar com ha
canviat el paisatge fins a
l’actualitat

Text extret de: Nova Ràdio
Lloret

Autor: Soriano Peralta, Raquel
Títol: La gran troballa
Publicació: Lloret de Mar: L’Ajuntament, 2021

Topogràfic: I2 PRE
Consulta el catàleg

https://www.novaradiolloret.org/raquel-soriano-i-nuria-draper-guanyen-el-premi-joan-llaverias-amb-la-gran-troballa/
https://www.novaradiolloret.org/raquel-soriano-i-nuria-draper-guanyen-el-premi-joan-llaverias-amb-la-gran-troballa/
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2055763~S84*cat


Cada matí, la Lis guarda a la
motxilla les coses que li
agraden mes. Hi porta les
bitlles i el patinet perquè hi
juguin la Sofi, el Rudy i la
Cata. Pero la Lis comença a
adonar-se que els seus amics
no la tracten amb el mateix
afecte: no la deixen jugar als
secrets i fins i tot li roben
l’esmorzar!
Dia rere dia, la Lis veurà com
aquesta motxilla amb que
carrega es va fent mes i mes
grossa. I es que hi ha
sentiments que pesen molt,
com la tristesa, la vergonya o
la por d’explicar el que li
passa...
Trobarà la manera de buidar
tot aquest pes?

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Lyona
Títol: Motxilles
Publicació: Barcelona: Baobab, 2021

Topogràfic: I2 BAO
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-motxilles/9788418443770/12188152
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2054096~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/motxilles-00587506


En Felip és un talp que apareix al
jardí de la casa de dos nens, en
Quim i el seu germà petit, en Pep.
El talp els diu que fa molta estona
que corria pels túnels i galeries
que havia fet per sota terra i que
no aconseguia trobar el camí cap
a casa seva. Resulta que tots els
forats tenien alguna trampa.

Text extret de: Grup 62

Autor: Gironell, Martí
Títol: Un Talp al meu jardí
Publicació: Barcelona: Baobab, 2021

Topogràfic: I2 BAO
Consulta el catàleg

https://www.grup62.cat/llibre-un-talp-al-meu-jardi/325292
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2051767~S84*cat


Un llibre és, sens dubte, una
manera de traspassar
fronteres. Obrir la primera
pàgina és embarcar-se en un
viatge, perquè aquest espai
finit tanca una aventura
infinita. I Viatjar sense sortir
de casa alberga en el seu
interior unes evocadores
imatges i uns textos curulls
de saviesa i lirisme que ens
submergeixen en un
recorregut per paratges tan
pròxims com desconeguts: el
món de les coses petites que
omplen una habitació, un
món dins del món que, en la
seva insignificància, conté
tots els significats.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Maté, Mateo
Títol: Viatjo sense sortir de casa
Publicació: Barcelona: Vegueta Infantil, 2020

Topogràfic: I2 VEG
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-viatjo-sense-sortir-de-casa/9788417137656/11735997
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2044267~S84*cat


I3 - +10 anys

I si les bruixes fossin les
bones del conte? Una nova
aventura de l'Anna Kadabra i
el Club de la Lluna Plena.
Aviat serà l'aniversari de
Madame Prune!
Malauradament, a l'Anna i als
altres bruixots se'ls acaba el
temps per pensar en un bon
regal. És aleshores quan la
colla s'assabenta que, quan
era petita, la mestra va
perdre la seva mascota
màgica. Segur que res no li
faria més il·lusió que
recuperar-la, però…on
s'amaga?

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Mañas Romero, Pedro
Títol: L'Illa de les Mascotes
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I3 ANN
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-anna-kadabra-5-l-illa-de-les-mascotes/9788418443602/12033439
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2051819~S84*cat#.YL3rY_kza70


Hivern de 1917. La Rosalie té
cinc anys i es una capitana
amb una missió molt secreta:
aprendre a llegir. La mare li
llegeix en veu alta les cartes
que el pare els envia des del
front. Pero a mesura que la
missió avança, la Rosalie
comença a desxifrar lletres,
paraules, frases, fins que
arriba el dia que es capaç de
llegir tota sola. Llavors
descobrirà la veritat sobre la
guerra i les seves
conseqüències.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Fombelle, Timothée de
Títol: Capitana Rosalie
Publicació: Barcelona: Animallibres, 2021

Topogràfic: I3 ARC
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-capitana-rosalie/9788417599997/12127350?gclid=Cj0KCQjwhr2FBhDbARIsACjwLo3RmmlDXN9lulJ_IHyoD-Sa9A2Jy7PWYIRsssm1O7hpqKBZFi049j4aAgmOEALw_wcB
https://millenium.cultura.gencat.cat/search*cat


Davant de la pregunta «fleca
industrial, pastisseria o
boulangerie-pastisseria?»,
Jack Talboni, un jove orfe
d?uns pares que vivien
«d'amor i Vivaldi», va triar la
tercera opció, i va aprendre a
fabricar «baguettes poc
cuites, pastissets de
xocolata». Gràcies a aquest
únic savoir faire i a una mica
d'ajuda del destí, canviarà la
vida de tot el districte
parisenc al voltant del carrer
Dipoule, fins que acabarà per
trobar l’amor... ajudat per
Vivaldi, les baguettes poc
cuites i els pastissets de
xocolata.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Galmot, Alexis
Títol: La fleca del carrer dels diumenges
Publicació: Barcelona: BiraBiro Editorial, 2020

Topogràfic: I3 BIR
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-la-fleca-del-carrer-dels-diumenges/9788416490752/11836930
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047813~S84*cat


¡Hola, lector! ¡Soy Exi! Puede
que me conozcas por mi canal
de YouTube, donde hago
muchas cosas locas, hay
salseo, nos reímos un montón
y ¡Eh! ¡No! Espera, deja el
móvil, ¡YouTube ahora, no!
Sí, lo sé. Algunos piensan que
leer es aburrido, que cuesta
demasiado, pero era la mejor
forma de contarte la historia
más épica y flipante jamás
contada. Es algo que me pasó
cuando tenía catorce años.
Cuando me mudé con mis
padres a Glitch City, un lugar
secreto en medio de las
montañas, la ciudad más
molona que puedas imaginar.

Text extret de: Llibreria
Nollegiu

Autor: Cascón Segura, Roger
Títol: Exi. Bienvenidos a Glitch City
Publicació: Barcelona: Destino Infantil y Juvenil, 2021

Topogràfic: I3 DES
Consulta el catàleg

https://www.nollegiu.com/cat/libro/exi-bienvenidos-a-glitch-city_53346
https://www.nollegiu.com/cat/libro/exi-bienvenidos-a-glitch-city_53346
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2055137~S84*cat


Gracias al diamantito
legendario, MIKE, TIMBA y
TROLLI pueden continuar por
fin con sus merecidas
vacaciones? ¿O no?
Justo cuando están
celebrándolo, aparece el
sargento Pimiento, al mando
de la policía de Tropicubo, y
los detiene por vandalismo.
¡Pero si ellos no han hecho
nada!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Mikecrack
Títol: Los Compas escapan de la prisión
Publicació: Barcelona: Martínez Roca, 2020

Topogràfic: I3 MAR
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-los-compas-escapan-de-la-prision-nueva-presentacion/9788427047952/11753017
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2050543~S84*cat


Clodett la lía en librerías... ¡y
en el laboratorio!
¡Hola, clodettamis!
HELP: esta vez la he liado...
¡DEMASIADO!
Nos hemos colado en el
laboratorio, la zona MÇS
PROHIBIDA del internado de
mi gemela Jannette. Parecía
que lo teníamos todo
controlado, pero... ¿alguien
se pensaba que el
experimento saldría bien a la
primera?
Lo habéis adivinado:
¡SUPERLÍO A LA VISTA!

Text extret de: Casa del libro

Autor: Clodett
Títol: Superlío en el laboratorio
Publicació: Barcelona: Montena, 2021

Topogràfic: I3 MUN
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-superlio-en-el-laboratorio-el-mundo-de-clodett-7/9788418318528/11942095
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2057562~S84*cat#.YL3tGfkza70


«El pare no t’arreglarà la
bici... fins que no arreglis
tu el pare.»
El pare de l’Olive té una
tristesa tan gran que ella se
la imagina com un enorme
elefant que el segueix
pertot arreu. Cada dia l’Olive
veu l’elefant, i cada
dia desitja que se’n vagi. Amb
l’ajuda de l’avi i del
seu millor amic, l’Arthur,
l’Olive es decideix a fer
fora l’elefant. Però com s’ho
pot fer l’Olive perquè
es mogui una cosa tan
grossa?

Text extret de:
Llibreria Contijoch

Autor: Carnavas, Peter
Títol: L'Elefant
Publicació: Lleida: Pagès Editors, 2021

Topogràfic: I3 NAN
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/es/products/559450-elefant-l.html
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2054101~S84*cat


"Amb el meu cosí Martin Gala
hem tingut una idea genial:
produir a la masia Stilton la
Mel del Rosegador Llaminer.
Però algú ens vol posar
bastons a les rodes... Cal
saber què diantre passa!".

Text extret de: Casa del libro

Autor: Stilton, Geronimo
Títol: No volies mel, Stilton?
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I3 STI
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-no-volies-mel-stilton/9788418135811/12033425?campaignid=12354665462&adgroupid=118654544380&feeditemid=&targetid=kwd-1183421669430&matchtype=e&network=g&device=c&devicemodel=&ifmobile%3A%5Bmobile%5D=&ifnotmobile%3A%5Bnotmobile%5D=%5Bnotmobile%5D&ifsearch%3A%5Bsearch%5D=%5Bsearch%5D&ifcontent%3A%5Bdisplay%5D=&creative=499049864558&keyword=9788418135811&placement=&target=&adposition=&gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKeHZEXGm0fExlfrZDkBb3kOhh4Qz3cMQ0L0zeVsy_IWvyivPpPoRuEaAo6cEALw_wcB
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2054101~S84*cat


Esteu disposades a descobrir
l’encís de Tunísia? Seguiu-nos
en aquest viatge a llom d’un
camell a la recerca d’un antic
tresor submergit que haurem
de treure a flotació!

Text extret de: Casa del libro

Autor: Stilton, Thea
Títol: El Tresor de Cartago
Publicació: Barcelona : Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I3 TEA
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-el-tresor-de-cartago/9788418134869/11918844
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2055172~S84*cat#.YL3v7vkza70


En Martí no era un nen poruc.
Pero el seu pare era a la
guerra i la seva mare el
portava al refugi quan
sonaven les alarmes i queien
bombes. I va començar a
tenir por. Pero no ho volia dir
a la mare per no preocupar-la
més. Un dia va rebre la visita
d'uns éssers menuts i gairebé
transparents. Eren divertits i
plens de curiositat, pero una
mica inquietants: volien que
en Martí els ensenyes que era
la por, perquè al seu món
ningú tenia por de res. I com
s'ensenya a tenir por?

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Cirici, David
Títol: El llibre de la por
Publicació: Barcelona: Edebé, 2021

Topogràfic: I3 EDE
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-el-llibre-de-la-por/9788468350455/12169846?gclid=CjwKCAjw55-HBhAHEiwARMCszke65AqdzZfqwnD9iE8uHpbmbhyKKTiodUZXZLVLkvfdT-ut1hWS1BoCvLIQAvD_BwE
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059234~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/el-llibre-de-la-por-00589021


L’Evie, de deu anys, té un
supertalent: pot parlar amb
els animals i escoltar els seus
pensaments. Sorprenent, oi?
Un dia, a l’escola, allibera la
Kahlo, una conilla d’una petita
gàbia, i es fica en un gran
embolic. El pare de l’Evie i la
seva àvia asseguren que el
seu talent és una maledicció;
mai no l’ha de tornar a
utilitzar. Fins que un any més
tard les mascotes del seu
carrer comencen a
desaparèixer... Podrà l’Evie
salvar-les abans que no sigui
massa tard?

Text extret de: Grup 62

Autor: Haig, Matt
Títol: L'Evie i els animals
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I3 EST
Consulta el catàleg

https://www.grup62.cat/llibre-levie-i-els-animals/312877
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2050528~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/levie-i-els-animals-il-lustat-per-emily-gravett-00575288


Quan una bruixa envia el seu
mirall màgic al nostre univers,
en ell es reflectiran vuit
princeses que es neguen a ser
boniques i obedients. Són
fortes, valentes i estan
decidides a ser elles qui salvin
a les persones en perill.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Farrant, Natasha
Títol: Vuit princeses imperfectes
Publicació: Barcelona: La Galera, 2020

Topogràfic: I3 GAL
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-vuit-princeses-imperfectes/9788424668747/11705572
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047597~S84*cat


A la Llar per a nens superflus
i accidentalment sense pares,
en Pip i la Flora es troben en
perill. Mentre fugen amb el
seu gos, descobreixen el
meravellós país dels snergs,
un món màgic d'ossos de
canyella i deliciosos banquets,
però també d'ogres vegans,
bufons deshonrats i kelps
malvats, a més d'una
malvada que vesteix de cap a
peus de lila.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Cossanteli, Veronica
Títol: El Meravellós país dels snergs
Publicació: Barcelona: La Galera, 2021

Topogràfic: I3 GAL
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-el-meravellos-pais-dels-snergs/9788424669546/11942048
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2052313~S84*cat


La MAYRA Bròcoli és
intel·ligent, curiosa i sempre
s’inventa històries que deixen
bocabadats els seus
companys. Una malaltia
estranya l’obliga a restar
ingressada en un hospital,
però aviat descobrirà, amb els
seus amics del Comando
Cansalada, que aquest
univers de passadissos,
habitacions i soterranis
amaga un secret increïble.

Text extret de:
Llibreria Contijoch

Autor: Lozano Garbala, David
Títol: La Domadora de bestioles
Publicació: Barcelona: Edebé, 2021

Topogràfic: I3 MAY
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/562751-mayra-brocoli-04-la-domadora-de-bestioles.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059260~S84*cat


Gelsomino és un nen amb una
veu tan potent que pot
destrossar castells sencers
només fent un crit. Juntament
amb els seus amics,
s'enfronta al rei del País dels
Mentiders, on mentir és
obligatori per llei; on dir la
veritat suposa exposar-se a
dures sancions per ordre de
qui mana, un antic pirata que
es cobreix el cap amb una
perruca taronja i a qui li
encanta pronunciar discursos
des d’un balcó.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Rodari, Gianni
Títol: Gelsomino al país dels mentiders
Publicació: Barcelona: Kalandraka, 2020

Topogràfic: I3 SET
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-gelsomino-al-pais-dels-mentiders/9788416804993/11818918
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2048985~S84*cat


NOVEL·LA JUVENIL

Sherlock Holmes ens captiva
aquesta vegada amb els seus
millors casos. A través de les
sis obres que hem
seleccionat, fem un
recorregut per trenta anys de
serveis en defensa de la llei i
de l'ordre, com a assessor de
la policia, la qual supera en
talent i en sagacitat.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Íñiguez, Lourdes
Títol: Els Millors casos de Sherlock Holmes
Publicació: Barcelona: Barcanova editorial, 2021

Topogràfic: JN IÑI
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-els-millors-casos-de-sherlock-holmes/9788448952723/12056882
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat


A en Harrison, un nen d'onze
anys que viu a Anglaterra, els
trens mai li han cridat
especialment l'atenció… Fins
el dia que els seus pares
l'envien a passar una
temporada amb el seu oncle
Nathaniel Bradshaw, un
excentric escriptor de viatges.
Junts, emprenen un
recorregut en tren en que
toparan amb uns misteriosos
robatoris que hauran de
resoldre amb enginy i
capacitat d'observació.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Leonard, M.G
Títol: Robatori al Falcó Escocès
Publicació: Barcelona: Edicions 62, S.A.: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: JN LEO
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-misteris-al-tren-1-robatori-al-falco-escoces/9788418443572/12035430
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2058663~S84*cat


Una història de viatges,
misteris, perills i grans amics.
L’aventura que sempre has
volgut viure.
Som al Mississipí, pels volts
del 1900. Quatre amics que
han sortit a pescar troben una
llauna rovellada i enfonsada
al fang que conté una petita
fortuna: tres monedes de
dòlar! Després de rumiar-s’hi
molt, decideixen gastar-se’ls
en algun dels meravellosos
productes que es venen per
correu a través del
Famosíssim Catàleg de
Walker&Dawn, però quan els
arriba el paquet, no conté el
que esperaven, sinó un
rellotge de ferroviari espatllat.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Morosinotto, Davide
Títol: El Famosíssim catàleg de Walker & Dawn
Publicació: Barcelona: Viena Edicions, 2020

Topogràfic: JN MOR
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-el-famosissim-cataleg-de-walker-and-dawn/9788417998608/11663308?gclid=CjwKCAjw55-HBhAHEiwARMCszkOntAIkz738jMmm8Rt8SP4UQwrA2ea8GOesaW_iN48Yp6F71flq0xoCk0IQAvD_BwE
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2047590~S84*cat


L'Ewald te tretze anys i
l'anglès no es el seu fort. És
per això que la seva mare,
obsessionada amb les bones
notes, decideix
unilateralment convidar un
noi anglès a passar les
vacances d’estiu a Viena
perquè l’Ewald pugui
practicar la llengua. Pero la
sorpresa es enorme quan en
lloc del Tom, un nen modelic
i responsable, baixa de l’avió
el seu germà Jasper, un noi
maleducat i problemàtic que
dinamita l’harmonia familiar i
ignora totes les normes
paternes.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Nöstlinger, Christine
Títol: Intercanvi amb un anglès
Publicació: Barcelona: L'Altra Tribu, 2021

Topogràfic: JN NÖS
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-intercamvi-amb-un-angles/9788412312300/12215930
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2052535~S84*cat


Una catàstrofe. Un cop mes,
l'agost ha passat volant. És
l'hora violeta. A la platja
d'Altafulla quatre amics
aprofiten per fer l’últim bany
de l'estiu. Al cel s'hi mou un
gran núvol de tempesta. Un fil
de lluna apareix i desapareix
a cada moment. El Pitus, que
sempre va a la seva, s'ha tret
el banyador i s'ha posat de
cap per avall.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Puig, Pep
Títol: Caminant junts per la lluna
Publicació: Barcelona: L'Altra Tribu, 2020

Topogràfic: JN PUI
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-caminant-junts-per-la-lluna/9788412209747/11921678
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2046958~S84*cat


Aquest no és un llibre
qualsevol. És un manual
d’instruccions per saber de
quin planeta ha arribat Miquel
Montoro... o sigui, jo mateix!
Si voleu conèixer d’on vinc,
qui soc i cap a on van les
meves aventures, aquest és
el lloc. Aquí vos contaré les
millors històries: algunes del
dia a dia al meu estimat camp
mallorquí, d’altres entre
càmeres i platós i un bon
grapat d’històries
extraordinàries on la
imaginació es desborda.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Montoro, Fons
Títol: Uep! Les meves aventures al camp
Publicació: Barcelona: Shaka, 2021

Topogràfic: JN MON
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-uep-les-meves-aventures-al-camp/9788418456046/12229615
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2055170~S84*cat


CÒMIC I MANGA

La esperanza, la angustia y el
humor amable conviven en
esta novela gráfica sobre la
infancia que Omar y su
hermano Hassán vivieron en
un campo de refugiados de la
ONU en Kenia. La vida allí es
dura, pues nunca hay
suficiente comida y el acceso
a la atención médica es
limitado, además Hassán dejó
de hablar cuando salieron de
Somalia por la guerra. Es
entonces cuando Omar tiene
la oportunidad de ir a la
escuela, algo que le da a su
vida una visión esperanzadora
del futuro. Este libro es
necesario, porque representa
una mirada íntima,
importante y real a la vida
cotidiana de un niño
refugiado.

Text extret de:
Llibreria Contijoch

Autor: Mohamed, Omar
Títol: Cuando brillan las estrellas: una historia inolvidable
Publicació: Madrid: Maeva, 2021

Topogràfic: I C MOH
Consulta el catàleg

https://www.llibreriacontijoch.cat/products/555099-cuando-brillan-las-estrellas.html
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2051005~S84*cat


A la part alta d'una palmera,
un hipopòtam de color violeta
prepara unes saboroses
pizzes i les envia a domicili
amb l'ajuda d'un veloç conill
blanc. Però el seu camí està
ple de situacions poc comuns
que compliquen molt la seva
missió fins arribar a la riba
d'un tenebrós i fosc bosc que
ha de creuar per lliurar la
seva comanda ... La por li
paralitza però les coses no
són com aparenten ser …

Text extret de:
Universal Cómics

Autor: Arias, Leo
Títol: Pizza Popotam
Publicació: Barcelona: Bang, 2021

Topogràfic: I C ARI
Consulta el catàleg

https://www.universal-comics.com/products/137492-pizza-popotam.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2058045~S84*cat


Si és per fer enrabiar els
meus pares, torturar el beneit
del meu gat, lluitar contra la
Jade i les seves amigues o
trencar-li el cor al Flavi...
sempre tinc idees
interessants!» Una bona dosi
d'humor negre amb gotetes
de tendresa; aquesta és la
recepta de l’Adèle, un nou
estil d'héroïna... Cordeu-vos
els cinturons, que ens
enlairem!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Mr Tan
Títol: Això acabarà Malament
Publicació: Madrid: Kómikids, 2021

Topogràfic: I C MR
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-la-terrible-adele-aixo-acabara-malament/9788412257113/12325989?gclid=CjwKCAjwwqaGBhBKEiwAMk-FtGe9R3GjK4Pl96VcKhoR1PkHtq6_teru50UpwXPNNRujwg-6yK-j-xoC6n8QAvD_BwE
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2058045~S84*cat


Imbatible al rescat! L’únic i
veritable heroi del còmic ja és
aquí, allà i a tot arreu! Segon
volum de l’únic i veritable
heroi del còmic. No és un
superheroi normal. Té el
poder de travessar el temps,
l’espai... i la pàgina! Un poder
que utilitzarà per frustrar els
plans tortuosos dels dolents
de tot el món! Però, com s’ho
farà l’Imbatible?

Text extret de: Editorial Base

Autor: Jousselin, Pascal
Títol: Imbatible: Superheroi de proximitat
Publicació: Barcelona: Base, febrer de 2020

Topogràfic: I C IMBATIBLE
Consulta el catàleg

https://www.editorialbase.cat/llibres/603
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2043793~S84*cat


Primer títol de la col·lecció de
novel·la gràfica Les sisters,
protagonitzada per dues
germanes, una adolescent i
l'altra una nena encara, que
viuen en mons diferents: la
major parla de nois amb les
seves amigues, comença a
arreglar-se, vol que la deixin
en pau... i la petita només vol
saber a cada moment què fa
la seva germana. I així estan
tot el dia, com el gat i el
ratolí!

Text extret de: La Gralla

Autor: Cazenove, Christophe
Títol: Germanes per força
Publicació: Madrid: Anaya, 2021

Topogràfic: I C SIS
Consulta el catàleg

https://www.llibrerialagralla.cat/products/644887-sisters-1-les-germanes-per-forca.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2054736~S146*cat


Primer títol de la col·lecció de
novel·la gràfica Les sisters,
protagonitzada per dues
germanes, una adolescent i
l'altra una nena encara, que
viuen en mons diferents: la
major parla de nois amb les
seves amigues, comença a
arreglar-se, vol que la deixin
en pau... i la petita només vol
saber a cada moment què fa
la seva germana. I així estan
tot el dia, com el gat i el
ratolí!

Text extret: La Mulassa

Autor: Cazenove, Christophe
Títol: Al nostre estil
Publicació: Madrid: Anaya, 2021

Topogràfic: I C SISTERS
Consulta el catàleg

https://www.llibrerialamulassa.cat/products/407022-sisters-2-al-nostre-estil.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2054738~S84*cat


TONI quiere esas maravillosas
botas de fútbol, las Ronaldo
Flash, y hará lo que haga
falta para conseguirlas.
Desde que ve un anuncio de
las fabulosas botas de fútbol
Ronaldo Flash, Toni sueña
con conseguir un par. Pero su
madre no quiere ni oír hablar
del tema (las botas de fútbol
que tiene aún le quedan
estupendamente). Entonces
Toni decide juntar por sí
mismo el dinero. Se inicia así
un camino lleno de aventuras
divertidísimas.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Waechter, Philip
Títol: Toni: o cómo conseguir las Ronaldo Flash
Publicació: Madrid: Maeva, 2020

Topogràfic: I C WAE
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-toni-o-como-conseguir-las-ronaldo-flash/9788417708689/11259262
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2038285~S84*cat


¡¡Están frente a la criatura
más poderosa jamás vista!!
Kaido hace su aparición de
repente bajo la forma de un
dragón gigante para soltar
ante Nami y los demás una
llamarada inmensa. Luffy,
llevado por la ira al ver que
ataca a sus compañeros,
lanza una ofensiva contra
Kaido, pero... ¡¡Aquí tenéis
una historia de piratas que
buscan el gran tesoro, el One
Piece!!

Text extret de:
PlanetadeLibros

Autor: Oda, Eiichiro
Títol: One piece - Vol. 92
Publicació: Barcelona: Planeta DeAgostini, 2004-

Topogràfic: I MANGA ONE
Consulta el catàleg

https://www.planetadelibros.com/libro-one-piece-n-92/305771
https://millenium.cultura.gencat.cat/search~S84*cat/?searchtype=X&searcharg=ONE+PIECE&searchscope=84&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=.b2054081#.YKeXlKgza72


Llibre d'historietes
enquadernat en rústica de 56
pàgines interiors en color més
cobertes que conté una
historieta infantil per a nens i
adults a partir de 9 anys.
Sèrie de 4 volums. A casa de
l'avi, avui toca ver esports a
la televisió. I no hi ha cap
problema, perquè a Lola li
encanta l'esport.

Text extret de: Universal
Cómics

Autor: Beigel, Christine
Títol: La Supercolla: el meu avi és el rei de l’esport
Publicació: Barcelona: Bang, 2021

Topogràfic: I C BEI
Consulta el catàleg

https://www.universal-comics.com/products/137495-la-super-colla-04-el-meu-avi-es-el-rei-de-lesport-edicio-en-catala.html
https://www.universal-comics.com/products/137495-la-super-colla-04-el-meu-avi-es-el-rei-de-lesport-edicio-en-catala.html
https://millenium.cultura.gencat.cat/search*cat


CONEIXEMENTS

Acompanya la Berta i el
Bernat i el seu gos, en Pelut,
en aquest viatge per l’espai.
Podràs observar les
constel·lacions, caminar per la
Lluna, descobrir-ho tot sobre
els planetes i saber què hi
passa, realment, a l’espai.

Text extret de: Llibres.cat

Autor: Knapman, Timothy
Títol: Anem a l’espai
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2019

Topogràfic: I 52 KNA
Consulta el catàleg

https://www.llibres.cat/products/456869-anem-a-lespai.html
https://millenium.cultura.gencat.cat/search*cat


Amb aquest llibre els més
petits aprendran com és el
món que els envolta. Tot
l'Univers a l'abast dels més
petits: la Terra, la Lluna, els
planetes, els eclipsis... La
MINI LAROUSSE és la
col·lecció més coneguda
d'entre les enciclopèdies
infantils, en volums temàtics
dirigits a nens i nenes a partir
de 3 anys.

Text extret de: Larousse

Autor: Massini, Anaïs
Títol: L'Univers
Publicació: Barcelona: Larousse, 2020

Topogràfic: I 52 MAS
Consulta el catàleg

https://www.larousse.es/libro/infantil-juvenil/l-univers-larousse-editorial-9788418100000/
https://millenium.cultura.gencat.cat/search*cat


¿Por qué los planetas y otros
astros tienen nombres de
dioses y personajes
mitológicos? ¿Siempre hemos
llamado al Sol así? ¿Qué
temperatura hace en Venus?
¿Y qué hay más allá de
Plutón?
Encuentra las respuestas a
todas estas preguntas en
Astromitos y... nunca
volverás a ver el Sistema
Solar de la misma manera.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Pazos, Carlos
Títol: Astromitos
Publicació: Barcelona: Beascoa, 2020

Topogràfic: I 52 PAZ
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-astromitos/9788448855017/11343785?gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_Vw0g5LXlNOiZxDwVGkHfGyjCe9fDVSmrZfUV3QBCTQasFpjKDWsmMaAiaIEALw_wcB
https://millenium.cultura.gencat.cat/search*cat


¿Cuántos astronautas han
caminado sobre la Luna? ¿De
qué está hecho el Sol? ¿Es
muy frío Neptuno?

¿Se te ocurren muchas
preguntas curiosas?

íEste libro está lleno de
respuestas alucinantes! Sus
divertidas ilustraciones y
asombrosos datos exploran
todo lo que tiene de
sensacional, sorprendente y
singular el sistema solar.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Graham, Ian
Títol: Preguntas y respuestas curiosas sobre el sistema solar
Publicació: Madrid: Ediciones del Laberinto, 2019

Topogràfic: I 52 GRA
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-preguntas-y-respuestas-curiosas-sobre-el-sistema-solar/9788484839989/9666651
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat


Amb aquest llibre interactiu
els menuts s’endinsaran de
ple en el món dels
dinosaures. Com eren de
grans? Tenien ales? Com es
van extingir? Amb l’ajut de
finestretes trobaran les
respostes a aquestes i moltes
altres preguntes sobre els
animals prehistòrics preferits
dels nens.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Bone, Emily
Títol: Què hi ha darrere?: canvis de temps extrems
Publicació: Londres: Usborne Publishing Ltd, 2020

Topogràfic: I 55 BON
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-canvis-de-temps-extrems/9781474987189/12319277
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059862~S84*cat


Libro desplegable con
fantásticas ilustraciones para
saberlo todo sobre el mundo
de los dinosaurios. Con una
completa cronología para
saber en qué época vivieron
las distintas especies y en el
reverso más información e
ilustraciones sobre cómo
vivían, qué comían y un sinfín
de datos interesantes.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Firth, Rachel
Títol: Dinosaurios: línea del tiempo
Publicació: Londres: Usborne Publishing Ltd, 2020

Topogràfic: I 56 FIR
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-grandes-desplegables--dinosaurios/9781474987851/12150702
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059871~S84*cat


Explora la vida dels
dinosaures en aquest llibre
il·lustrat meravellós ple
d'imatges i continguts
infogràfics que et captivaran.
Descobriràs els noms de les
espècies més predominants i
així en coneixeràs moltes
dades curioses: des de
l'anatomia i la forma dels ous
fins a la seva gran extinció.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Banfi, Cristina
Títol: La Vida dels dinosaures
Publicació: Barcelona: Vicens Vives, 2020

Topogràfic: I 56 BAN
Consulta el catàleg

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2048331~S84*cat
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2048331~S84*cat


Dins el cap, el cervell és com
un director d'orquestra. A
partir de les ordres que envia,
podràs descobrir com
funciona el cos per dins!
Aixeca les solapes d'aquesta
guia visual amb curiositats i
anècdotes per descobrir com
treballa el cos PER DINS!

Text extret de: Fnac

Autor: Junyent, Cristina
Títol: El Cos humà per dins
Publicació: Barcelona: Combel, 2019

Topogràfic: I 61 JUN
Consulta el catàleg

https://www.fnac.es/a6967503/El-cos-huma-per-dins?gclid=CjwKCAjwtJ2FBhAuEiwAIKu19sjnCzQptF55p6D4-ovDheSy1zAKDJjUVlE6s5-2tA1kXJVXJ0wD4xoCLWIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2031096~S84*cat


Todos los vecinos de la calle
Babel n.º 10 se afanan en
preparar un plato propio de
su cultura. Pilar prepara
salmorejo; el señor Lamar,
lenguado meunière; María,
guacamole; la señora Flores,
un potaje de frijoles; el señor
Tagore, dahl con leche de
coco… Una a una se suceden
las recetas en cada una de las
viviendas.

Un delicioso libro para
aprender a cocinar y a
compartir 15 sabrosas recetas
de diferentes países.

Text extret de: Edelvives

Autor: Sala, Felicita
Títol: Calle Babel, nº 10
Publicació: Zaragoza: Edelvives, 2019

Topogràfic: I 64 SAL
Consulta el catàleg

https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/calle-de-babel-10
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2035283~S84*cat


Us agradaria fer una
passejada per un museu d'art
modern? El protagonista
d'aquest llibre recorre les
sales d'un museu imaginari
en un homenatge a Matisse,
Mondrian, Picasso, Delaunay,
Monet, Van Gogh, Miró? En
cada doble pàgina es
desplega una solapa que
conte un text breu i senzill
sobre un moviment pictòric;
en el dors, s'hi pot trobar un
joc de laberint inspirat en un
dels artistes. Segur que hi
voldràs tornar!

Text extret de: Casa del libro

Autor: Vera, Luisa
Títol: Perdut al museu
Publicació: Barcelona: Combel, 2021

Topogràfic: I 7 VER
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-perdut-al-museu/9788491016670/12248008
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2052874~S84*cat


La passió del flamenc,
l’alegria de les jotes, la festa
de la rumba catalana, el
misticisme de la tarantel·la
italiana, el lament de les
músiques gregues…
La Mediterrània és una mar
de músiques!
Descobreix els principals
artistes, instruments, danses i
petites històries que es troben
en aquesta cruïlla de cultures.

Text extret de: Laie

Autor: Alsina, Jordi
Títol: Mediterrània, un mar de músiques
Publicació: Berga: El dimoni Pelut Edicions, 2020

Topogràfic: I 78 ALS
Consulta el catàleg

https://www.laie.es/llibre/mediterrania-una-mar-de-musiques/9788412264623/942267
https://millenium.cultura.gencat.cat/search*cat


ANIMALS

La natura mai deixa de
sorprendre'ns, especialment
en el regne animal! En aquest
llibre viatjaràs en el temps
per descobrir curiositats sobre
el nostre planeta i els canvis
que ha experimentat al llarg
dels anys causant l'extinció de
molts animals, mentre
llegeixes una informació
fascinant que et deixarà amb
la boca oberta.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Banfi, Cristina
Títol: El llibre fascinant dels animals extingits
Publicació: Barcelona: Vicens Vives, 2020

Topogràfic: I ANIMALS BAN
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-el-fascinant-llibre-dels-animals-extingits/9788468271170/11460153?gclid=CjwKCAjwwqaGBhBKEiwAMk-FtBiwUSQUQEIO4SS9MdDSpZnCJaOyDQt8V7r2jSrkNerBtVKGFJGToxoCPpQQAvD_BwE
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2052333~S84*cat


IDIOMES

Chega Ramona Órbita coa súa
máquina cargada de rock and
roll, disposta a percorrer os
tempos para aprender a
protexer a natureza!!!

Text extret de:Casa del Libro

Autor: Cerdeira, Paco
Títol: Ramona Óbita: a dona do tempo
Publicació: Vigo: Galaxia, 2020

Topogràfic:
I IDIOMES Gallec
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-ramona-obita-a-dona-do-tempo/9788491514749/11665819
https://millenium.cultura.gencat.cat/search*cat


LLETRA LLIGADA

En Patufet era un nen tan i
tan petit que, quan anava pel
carrer, havia de cantar
perquè no el trepitgessin. Un
dia, va començar a ploure i es
va amagar sota una col…

Text extret de: Llibres.cat

Autor: popular ; il·lustracions, Ximena Maier
Títol: En Patufet
Publicació: Barcelona: Baula, 2020

Topogràfic:
I LLETRA LLIGADA PAT
Consulta el catàleg

https://www.llibres.cat/products/477178-en-patufet-lletra-lligada.html
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2038320~S84*cat


LLIBRE JOC

El nostre abecedari il·lustrat
ha tingut una idea genial:
entre les imatges que
corresponen a cada lletra n’ha
posat una que no lliga. Posa
el teu enginy a prova i troba
la paraula intrusa!
Una manera divertida
d’enriquir el teu vocabulari i
d'aprendre a lletrejar, a més
de familiaritzar-te amb el codi
Morse i l’alfabet Braille.

Text extret de: Llibres.cat

Autor: Aparicio Català, Anna
Títol: L'Abecedari entremaliat : troba la paraula intrusa
Publicació: Barcelona: Takatukal, 2021

Topogràfic:
I LLIBRE JOC APA

Consulta el catàleg

https://www.llibres.cat/products/489097-labecedari-entremaliat.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2055482~S84*cat


No us ho creure-ho, estimats,
pero en la nit de Halloween,
la mes esgarrifosa de l’any,
em vaig quedar atrapat al
museu de Ratalona, entre
momies, sarcofags i tresors
provinents de l’antic Egipte!
Amb un plànol, unes quantes
pistes i la vostra ajuda,
haureu de tractar de trobar la
sortida abans que es faci de
dia!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Geronimo Stilton
Títol: Escape Book: Atrapat...al museu!
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic:
I LLIBRE JOC STI
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-escape-book-atrapat-al-museu/9788418443787/12074230
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2056303~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/escape-book-atrapat-al-museu-00587916


MANUALITATS

Blancanieves y los siete
enanitos, El cuervo y el zorro,
Los tres cerditos... Este libro
te enseña a realizar en
origami los personajes de 12
cuentos clásicos. Aquí
encontrarás las explicaciones
para crear a sus memorables
protagonistas: la bruja, el
lobo, los enanitos, los osos...
y también decorados para
contar tus cuentos: un
castillo, una cabaña,
árboles... Elige un papel
bonito y sigue los pasos de
plegado ilustrados con
esquemas. ¡Prepárate para
pasar un momento mágico y
creativo en familia!

Text extret de: La llar del
llibre

Autor: Breuil, Lény
Títol: Cuentos de origami
Publicació: Barcelona: Mtm, 2020

Topogràfic:
I MANUALITATS BRE
Consulta el catàleg

https://www.llardelllibre.cat/cat/libro/cuentos-de-origami_952630
https://www.llardelllibre.cat/cat/libro/cuentos-de-origami_952630
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2041691~S84*cat


MARES I PARES

Llet amb galetes ofereix una
sèrie de consells nutricionals
que contribuiran a l'harmonia
entre les diferents
generacions de la família, així
com informació nutricional
per elaborar els nostres
menús. El llibre inclou, a més,
cinquanta receptes de
menjars, sopars i berenars
pensats amb aquest
enfocament, una fusió de la
tradició culinària dels nostres
avis amb les necessitats
nutritives dels més petits.

Text extret de:
la quatrecantons

Autor: Llorca, Juan
Títol: Llet amb galetes
Publicació: Barcelona: Rosa dels Vents, 2021

Topogràfic:
MARES I PARES Alimentació LLO
Consulta el catàleg

https://www.laquatrecantons.cat/products/256043-llet-amb-galetes.html
https://millenium.cultura.gencat.cat/record=b2053117~S84*cat


Un recopilatori de contes per
gestionar les emocions a casa
i assolir la felicitat en
qualsevol tipus de família.
Les famílies perfectes no
existeixen, bàsicament
perquè no hi ha dues famílies
iguals. Però totes, a la seva
manera, poden arribar a ser
famílies felices.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Ibarrola, Begoña
Títol: Contes per a famílies felices
Publicació: Barcelona: Edicions 62, S.A.: Estrella Polar, 2021

Topogràfic:
MARES I PARES Contes IBA
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-contes-per-a-families-felices/9788418444234/12231035
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059033~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/contes-per-a-families-felices-il-lustracions-de-jose-luis-navarro-00589954


La Bruna té un dia horrible.
Primer, perd un mitjó.
Després, troba un pèsol molt
rar al plat. Més tard,
ensopega al carrer i...
PATAPAM! Així que la Bruna
es va enfadant cada cop mes i
mes, fins que té una
rebequeria! Que pot fer
perquè se'n vagi?

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Shireen, Nadia
Títol: Rebequeria
Publicació: Barcelona: Editorial Brúixola, 2021

Topogràfic:
MARES I PARES Contes SHI
Consulta el catàleg

https://www.casadellibro.com/libro-la-bruna-te-una-rebequeria/9788413490366/12176344
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat


BIOGRAFIES

La vida de Marie Curie va ser
tan difícil com extraordinària.
La seva passió per la ciència
la va dur a deixar Polònia i a
estudiar a la Sorbonne fent
grans sacrificis. Per haver
descobert el radi, el poloni i la
radioactivitat va rebre el
Premi Nobel de Física el 1903
i el de Química el 1911. Va
ser la primera dona a obtenir
aquests reconeixements.
Aquesta història explica els
detalls de la seva infantesa,
els seus efectes, estudis
clandestins i investigacions,
però també parla del seu
coratge, tenacitat i
generositat. «Una biografia
sàvia, vibrant d’emocions,
que relata els fets històrics de
la vida de la científica Marie
Curie, en una narrativa
íntima, personal i pública.

Text extret de: Fnac

Autor: Cohen-Janca, Irène
Títol: Marie Curie al país de la ciència
Publicació: Barcelona: Ediciones Ekaré, 2019

Topogràfic: I B Curie
Consulta el catàleg

https://www.fnac.es/a7789671/Marie-Curie?gclid=Cj0KCQjwhr2FBhDbARIsACjwLo0XHDjQOKaPadTQ667CRdDrbBF1fKqmZ9CMv04BGMcNGg5toWm6Vn0aAiiYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://millenium.cultura.gencat.cat/search*cat
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