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I0: 0 a 3 anys

Llibre mirall per imitar
animals divertits. Mira't al
mirall i ... treu la llengua com
la petita granota. Un llibre
animat, tendre i enginyós per
riure amb els més petits!

Text extret de: Agapea

Autor: Bedouet, Thierry
Títol: Si fossis...
Publicació: Barcelona: Baula, 2021

Topogràfic: I0 BAU

Consulta el catàleg

2

https://www.agapea.com/libros/Si-fossis--9788447942787-i.htm
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2066858~S146*cat#.YVbHFdpBy70


Cinc guineus trapelles juguen
a fer tombarelles. A la neu
flonja, gira que gira, com en
uns cavallets de fira. Una
divertida tirallonga per jugar i
comptar.

Text extret de: Agapea

Títol: Cinc guineus a la neu
Publicació: Barcelona: Baula, 2021

Topogràfic: I0 BAU

Consulta el catàleg

3

https://www.agapea.com/libros/Si-fossis--9788447942787-i.htm
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2064561~S146*cat#.YVbIGdpBy70


Endevina quin animal de la
granja estic imaginant... Fes
servir les pistes per
endevinar-lo i després
descobreix la resposta!

Text extret de: Casa del libro

Autor: Guillain, Adam
Títol: Endevina... animals de granja
Publicació: Barcelona: Baula, 2021

Topogràfic: I0 BAU

Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-animals-de-granja/9788447943227/12235985
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2056873~S146*cat#.YVbLfNpBy70


Endevina quin animal marí
estic imaginant ... Fes servir
les pistes per endevinar-lo i
després descobreix la
resposta!

Text extret de: Casa del libro

Autor: Guillain, Adam
Títol: Endevina... animals marins
Publicació: Barcelona: Baula, 2021

Topogràfic: I0 BAU

Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-animals-marins/9788447943210/12235983
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2056436~S146*cat#.YVbL-9pBy70


JOCS és un llibre que ens
mostra de la millor manera
idees per continuar jugant
sense parar. El llibre posa en
escena els grans clàssics
d'ahir i d'avui: la pilota, les
disfresses, el patinet, el
molinet, els cubs, peluixos,
llapis, instruments musicals...
tots els joguets favorits dels
més petits.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Arrhenius, Ingela P
Títol: Jocs
Publicació: Barcelona: Coco Books, 2021

Topogràfic: I0 COC

Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-jocs/9788412268218/12366810
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2061157~S146*cat#.YVbNq9pBy70


CONTES permet als bebès fer
el primer pas per iniciar-se al
fantàstic món dels contes
il·lustrats, com Els tres
porquets, El gat amb botes,
La Caputxeta Vermella i molts
altres. Una preciosa selecció
il·lustrada per Ingela P.
Arrhenius per inculcar als més
petits el plaer de la lectura i
fomentar la seva curiositat i
imaginació.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Arrhenius, Ingela P
Títol: Contes
Publicació: Barcelona: Coco Books, 2021

Topogràfic: I0 COC

Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-contes/9788412177695/12366809
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2061160~S146*cat#.YVbRktpBy70


Una tirallonga per moure els
dits, un espai de trobada
afectiva entre el nadó i
l’adult, una ocasió per
rememorar aquells versos i
jocs que vénen de la nostra
infantesa, l’origen dels quals
es remunta a les fonts de la
tradició oral, una proposta
plàstica que introdueix al
pre-lector a la interpretació
d’imatges esquemàtiques i,
sobretot, un llibre per ser
gaudit una vegada darrere
l’altra.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Odriozola, Elena
Títol: El Diumenge se'l menja
Publicació: Barcelona: Ediciones modernas El Embudo, 2021

Topogràfic: I0 COL

Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-el-diumenge-sel-menja/9788412247534/12181436
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2051886~S146*cat#.YVbTxNpBy70


Un nou títol de la col·lecció de
solapes de tela que presenta
els vehicles: el tren, l'avió, el
vaixell i el cotxe. Ideal per a
petites mans a partir de 5
mesos.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Crow, Nosy
Títol: On és el cotxe
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I0 CON
Consulta el catàleg

9

https://www.casadellibro.com/libro-on-es-el-cotxe/9788418135590/12033424
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/


Un llibre amb 6 sons i 6
imatges de les següents cries
d'animals:

● Els xaiets
● El gatet
● El ruquet
● El gosset
● El porquet

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Billet, Marion
Títol: Els Animalets: 6 sons per escoltar, 6 imatges per mirar
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I0 EST

Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-els-animalets-el-meu-primer-llibre-de-sons/9788418443466/12231031
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2062842~S146*cat#.YVbVetpBy70


Animals fantàstics: més de
cent combinacions possibles!
Quin animal et surt de
barrejar un elefant i un peix?
Què fa? Com sona? Juga a
crear animals fantàstics!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Arrazola, Amaia
Títol: Animals fantàstics
Publicació: Barcelona: Flamboyant, 2021

Topogràfic: I0 FLA

Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-animals-fantastics/9788418304019/12212828
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2056708~S146*cat#.YVbXadpBy70


Acompanya el pollet durant el
dia! Desperta’l, dona-li
menjar, acaricia’l...

Gaudireu narrant aquesta
història amb el titella de dit
inclòs al llibre.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Billet, Marion
Títol: Juga amb el pollet
Publicació: Barcelona: Estrella polar, 2021

Topogràfic: I0 LLI

Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-juga-amb-el-pollet-llibre-titella/9788418135910/12231012
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2058024~S146*cat#.YVbZ89pBy70


El dia d’abraçar comença sent
l’expressió de l’afecte
mitjançant un objecte
-doudou- amb el qual
estableixen un vincle i que els
transmet seguretat, calma,
consol… i acaba sent una
celebració de l’amistat.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Stehr, Frédéric
Títol: El Dia d'abraçar
Publicació: Barcelona: Kalandraka, 2021

Topogràfic: I0 KAL

Consulta el catàleg

13

https://www.casadellibro.com/libro-el-dia-d-abracar/9788418558061/12302775
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2058024~S146*cat#.YVbZ89pBy70


Xim Bam Bum és un divertit i
sorollós joc musical creat a
través de l’experimentació
amb els sons que produeixen
diferents complements
domèstics; una aproximació
al joc simbòlic que sorgeix de
l’exploració de l’entorn més
proper.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Stehr, Frédéric
Títol: Xim Bam Bum
Publicació: Barcelona: Kalandraka, 2021

Topogràfic: I0 KAL

Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-xim-bam-bum/9788418558078/12302776
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2058246~S146*cat#.YVbpjdpBy70


Acompanya el gatet durant el
dia! Desperta’l, dona-li
menjar, acaricia’l...

Gaudireu narrant aquesta
història amb el titella de dit
inclòs al llibre.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Billet, Marion
Títol: Juga amb el gatet
Publicació: Barcelona: Estrella polar, 2021

Topogràfic: I0 LLI

Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-juga-amb-el-gatet-llibre-titella/9788418135903/12231011
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2069990~S146*cat#.YVbvD9pBy70


Prem el botó i escolta les
precioses melodies que toca
l'orquestra!
Aprèn les famílies
d’instruments i busca les
sorpreses que s’amaguen a
cada pàgina!

6 melodies i 6 imatges.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Roederer, Charlotte
Títol: Descobreixo l'orquestra
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I0 MEU

Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-descobreixo-l-orquestra/9788418443404/12231030
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2061881~S146*cat#.YVbxGNpBy70


I1: 4 a 6 anys

Anníbal és un gos que ha
tingut un contratemps: s’ha
convertit en fantasma.
A les pàgines d'aquest llibre,
el gos Anníbal ens presenta
els plaers i les dificultats de la
seva nova vida de gos
fantasma. Ara pot robar
menjar al parc sense que
ningú el vegi, ha après a volar
i... és feliç, gairebé sempre.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Camp, Joaquim
Títol: Anníbal: gos fantasma
Publicació: Mataró: A buen paso, 2021

Topogràfic: I1 BUE
Consulta el catàleg

17

https://www.casadellibro.com/libro-annibal-cat/9788417555450/12220289
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2055609~S84*cat


Fa tant de temps que la
princesa no riu, que ja no se’n
recorda, de com es fa per
riure. El rei i la reina estan
ben preocupats. Els reis
convoquen els millors experts
en trucs i receptes màgiques
per fer riure. Arriben a palau
fades, bruixes, follets, i fins i
tot els bruixots, tots
convençuts que ho
aconseguiran. Però... Qui farà
riure a la princesa? Doncs no
serà cap d’aquests, no... Serà
gràcies a un pet que se li
escapa al Rei!

Text extret de: Llibres Parcir

Autor: Cercós, Olga
Títol: Qui farà riure a la princesa?
Publicació: Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa Editorial,
2021

Topogràfic: I1 CEP
Consulta el catàleg
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https://www.parcir.com/products/386392-qui-fara-riure-a-la-princesa.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2052935~S84*cat


En Nico no deixa de rumiar
que serà quan sigui gran. Un
dia vol ser infermer i l’altre
decideix que serà astronauta.
L’únic que té clar és que, tal i
com li diuen sempre, quan
arribi el moment, serà el que
vulgui ser.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Alonso, Sandra
Títol: Seràs el que vulguis ser
Publicació: Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa Edicions,
2021

Topogràfic: I1 CEP
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-seras-el-que-vulguis-ser/9788418522222/12259893
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2057003~S84*cat


En Gretten, un gnom de
balcó, era feliç imaginant en
quina classe de jardí
meravellós el posarien. Però
el dia que el van comprar, no
el van portar allà on havia
somniat, sinó a un balcó
d'una ciutat. A partir
d'aleshores, el gnom es va
quedar enfadat i decebut. Tot
i tothom el molestava.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Gallucci, Carlo E.
Títol: El Gnom de balcó
Publicació: Barcelona: Bindi Books, 2020

Topogràfic: I1 CON
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-el-gnom-de-balco/9788418288050/11937391
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2049632~S84*cat


Quan el rei va prohibir que
cap gat mai més podria caçar
ni un sol ratolí... ? Ja n'hi ha
prou! el gat va dir: Això no es
pot consentir! Haurem
d'esperar el moment per fer
al rei un escarment.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Besora, Ramon
Títol: El Rei granota
Publicació: Barcelona: Edicions de 1984, 2021

Topogràfic: I1 EDI
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-el-rei-granota/9788416987894/12168229
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2055344~S84*cat


El Carnestoltes, el nou títol de
la genial col·lecció per
redescobrir les tradicions i
cançons de la cultura catalana
en la seva versió més
genuïna.
És divendres a la tarda a
l’escola i tothom es prepara
per anar a casa. De sobte,
algú pica a la porta de la
classe. La mestra fa un gran
somriure i un personatge
estrambòtic entra a l’aula
amb un gran salt.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Argemi, Roser
Títol: El Carnestoltes
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I1 EST
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-el-carnestoltes/9788418443206/12033435
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059496~S84*cat


Millors amigues (quasi
sempre) és un àlbum il·lustrat
dirigit a nens i nenes a partir
dels 4 anys. En ell
descobriran l’amistat sincera i
es toparan amb sentiments
complexos que es sorgeixen
entre totes dues
protagonistes, com la gelosia;
o la dificultat, a vegades, per
a compartir.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Danis, Naomi
Títol: Millors amigues: (casi siempre)
Publicació: Barcelona: Flamboyant, 2021

Topogràfic: I1 FLA
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-millors-amigues-quasi-sempre/9788417749989/12169781
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2057833~S84*cat


Autor: Vola, Noemi
Títol: Fi? això no acaba així
Publicació: La Seu d'Urgell: Meraki, 2021

Topogràfic: I1 MER
Consulta el catàleg
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https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2053965~S84*cat


Aquest monstre afirma que ell
és el més lleig del món. Aviat
n’arriba un altre dient que el
més lleig és ell! I què passa
quan arriba un tercer
monstre? Potser la millor
manera de descobrir-ho sigui
mirant-se a un mirall. Els
ajudarà això a decidir qui és
el monstre més lleig del món?

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Amavisca, Luis
Títol: El Monstre més lleig del món
Publicació: Madrid: NubeOcho, 2021

Topogràfic: I1 SOM
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-el-monstre-mes-lleig-del-mon/9788417673789/12181431
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2051574~S84*cat


El pare se sap tots els noms
dels arbres del parc. Li
encanta viatjar al tren amb
mi. Li encanta que juguem a
fet i amagar, a construir
edificis... De vegades no ens
calen joguines. M’ensenya a
volar i a treballar dur, es el
millor mag i coneix els millors
contes i cançons de bressol,
m’ensenya els mons infinits
dels estels i els mons petits
de les formigues.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: García Martín, Ana
Títol: El Meu papa
Publicació: Barcelona: Thule Ediciones, SL, 2021

Topogràfic: I1 TRA
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-el-meu-papa/9788416817924/12179631
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2055979~S84*cat


Aquest matí hi ha una gran
agitació al galliner. Les
gallines n’estan tipes, de
passar-se tot el dia covant els
ous.

I els galls no tenen cap
intenció de permetre que
canviïn d’hàbits!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Cardon, Laurent
Títol: La Unió fa l'èxit: una història de gallines
Publicació: Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2021

Topogràfic: I1 TRA
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-la-unio-fa-l-exit/9788417303815/12039627
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2050889~S84*cat


En Milo, un petit llop
entremaliat i aventurer, creix
pensant que un dia, de sobte,
es convertirà en un llop
ferotge. Quan descobreix que
això no passarà per art de
màgia i que ha d'entrenar
cada dia, com els altres llops
de la bandada, en Milo es
demana: ¿hauré de deixar de
ser com soc per ser ferotge?

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Damirón, Anya
Títol: Soc ferotge
Publicació: Barcelona: Animallibres, 2021

Topogràfic: I1 ANI
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-soc-ferotge/9788417599843/12141348
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2054373~S84*cat#.YVcH3k1By70


Una puça està avorrida de
viure sempre al mateix gos i
s'ha decidit a buscar-ne un
altre per fixar-hi la seva llar,
pero cap dels que troba
l'acaben de convencer ... Serà
capaç de trobar el seu gos
ideal? Una divertida historia
amb rima sobre la
importància de valorar el que
tenim.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Mabbitt, Will
Títol: Puça busca gos
Publicació: Barcelona: Baula, 2021

Topogràfic: I1 BAU
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-puca-busca-gos/9788447943272/12235995
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2060473~S84*cat#.YVcI0k1By70


A en Julivert li agrada jugar al
jardí. Allà, amb l’ajuda de
l’àvia Pastanaga, descobrirà
molts secrets de la natura.

— És pols d’amor enviat per
les flors.

— Què? Les flors també
s’enamoren?

S’hi inclou una pàgina
informativa al final del llibre.

Text extret de: Edelvives

Autor: Perez, Sébastien
Títol: El Jardí d'en Julivert : les flors també s'enamoren
Publicació: Barcelona: Baula, 2021

Topogràfic: I1 BAU
Consulta el catàleg
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https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/les-flors-tambe-senamoren
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2054630~S84*cat


-Que? Els eriçons també fan
caca? -És clar, bocinet d'herba
meu. Tothom en fa -respon
l'àvia Pastanaga. -I els
arbres? Els arbres també fan
caca?. A en Julivert li agrada
jugar al jardí, i, amb l'ajuda
de l'àvia Pastanaga,
descobrirà molts secrets de la
natura. Gràcies a les
explicacions de l'àvia
Pastanaga, en Julivert
entendrà com creixen els
arbres.

Text extret de: Baula

Autor: Perez, Sébastien
Títol: El Jardí d'en Julivert : els arbres també fan caca
Publicació: Barcelona: Baula, 2021

Topogràfic: I1 BAU
Consulta el catàleg
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https://www.baula.com/ca/Cataleg/p/els-arbres-tambe-fan-caca
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2053991~S84*cat


La Maria aprofita els últims
dies de vacances a la platja.
Mentre observa el vaivé de les
ones, recorda que li falta ben
poc per començar el curs a
l'escola nova, l'escola dels
grans! De sobte, l'envaeixen
les sensacions que generen
les situacions noves:
curiositat, por, sorpresa… És
com si les ones que ara té al
davant fossin un reflex d'allò
que sent a la panxa. O és a
l'inrevés?

Text extret de: Grup 62

Autor: Romera, Mar
Títol: Ones a la panxa
Publicació: Barcelona: Estrella polar, 2021

Topogràfic: I1 BAO
Consulta el catàleg
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https://www.grup62.cat/llibre-ones-a-la-panxa/329727
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2057275~S84*cat
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/ones-a-la-panxa-00589939


En Marc, la Irene, en Pau i la
Mireia aprendran la
importància de menjar bé i de
manera saludable al menjador
de l'escola.

Text extret de: Ona Llibres

Autor: Blanch, Xavier
Títol: El Menjador
Publicació: Barcelona: Animallibres, 2021

Topogràfic: I1 MEV
Consulta el catàleg
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https://onallibres.cat/botiga/el-menjador
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2058202~S84*cat


En Marc, la Irene, en Pau i la
Mireia descobriran com
d'interessants són les
biblioteques i quant s'hi pot
aprendre!

Text extret de: Ona Llibres

Autor: Blanch, Xavier
Títol: La Biblioteca
Publicació: Barcelona: Animallibres, 2021

Topogràfic: I1 MEV
Consulta el catàleg
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https://onallibres.cat/botiga/la-biblioteca
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2058200~S84*cat


A la Berta li agradaria molt
tenir un poni, però abans de
començar a muntar, la seva
mare la porta a una escola
d'equitació perquè aprengui a
tenir cura de l'animal:
alimentar-lo, ensellar-lo,
raspallar-lo, netejar-li el box#

Tot plegat no será tan fácil
com la Berta es pensava, pero
la diversió està assegurada!

Text extret de:

Penguin Llibres

Autor: Schneider, Liane
Títol: La Berta va amb poni
Publicació: Barcelona: Salamandra, 2021

Topogràfic: I1 MON
Consulta el catàleg
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https://www.penguinllibres.com/tematiques/235842-la-berta-va-amb-poni-el-mon-de-la-berta
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2070415~S84*cat


La Berta està fent un bon
aldarull amb un tambor i els
seus pares decideixen
matricular-la a l'escola de
música. Durant el curs, la
Berta aprèn els sons greus i
els aguts, cantar i fer música
amb objectes estranys.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Schneider, Liane
Títol: La Berta va a l'escola de música
Publicació: Barcelona: Salamandra, 2021

Topogràfic: I1 MON
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-la-berta-va-a-l-escola-de-musica-el-mon-de-la-berta/9788418174810/12146501
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2070748~S84*cat


La Berta fa un curset de
dansa clàssica per ser
ballarina. En companyia
d'altres alumnes, aprèn a
mantenir-se sobre la punta
dels peus i a saltar... Que
divertit!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Schneider, Liane
Títol: La Berta aprèn a ballar
Publicació: Barcelona: Salamandra, 2021

Topogràfic: I1 MON
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-la-berta-apren-a-ballar-el-mon-de-la-berta/9788418174827/12146502
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2070737~S84*cat


La Berta i els seus pares van
a passar uns dies a la
muntanya, on la Berta
aprendrà a esquiar. Que
emocionant! S'haurà de
preparar bé, fer exercicis,
comprar unes ulleres de sol…

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Schneider, Liane
Títol: La Berta aprèn a esquiar
Publicació: Barcelona: Salamandra, 2021

Topogràfic: I1 MON
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-la-berta-apren-a-esquiar-el-mon-de-la-berta/9788418174803/12146500
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2061688~S84*cat


La Berta prepara la motxilla:
no pot oblidar-se el pijama,
les sabatilles ni l'osset. És la
primera vegada que va a
dormir a casa de la seva
amiga. Serà una mica com
estar a casa, però també serà
molt diferent, perquè no hi
haurà petó de bona nit del
pare ni de la mare…

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Schneider, Liane
Títol: La Berta dorm a casa de la Júlia
Publicació: Barcelona: Salamandra,  2021

Topogràfic: I1 MON
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-la-berta-dorm-a-casa-de-la-julia/9788418637025/12233116
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2070741~S84*cat


En Mus ha tornat! Però torna
un pèl trist, perquè el mal
temps ha fet que la platja es
buidés. On s’ha ficat tothom?
Al sud, diuen. Hi deu fer un
temps esplèndid, pensa en
Mus, i una mica de sol no li
aniria pas malament per
recuperar els ànims... I
tampoc no li aniria gens
malament la companyia del
seu amic Bitxo.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Lebourg, Claire
Títol: Bones vacances, Mus!
Publicació: Barcelona: Blackie Books, 2021

Topogràfic: I1 OSS
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-bones-vacances-mus/9788418187902/12336991
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059629~S84*cat


En Teo viatja a l'Àfrica, on
veurà els paisatges de la
sabana amb els seus propis
ulls i visitarà un centre de
recuperació d'animals
salvatges. Rinoceronts,
elefants, hipopòtams...
acompanya en Teo en aquest
viatge!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Denou, Violeta
Títol: En Teo i els animals salvatges
Publicació: Barcelona: Timun Mas, 2021

Topogràfic: I1 TEO
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-en-teo-i-els-animals-salvatges/9788418444302/12231040
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2066844~S84*cat


I2 - 7 a 9 ANYS

De ben petits els nens fan
preguntes sobre el cos, el
sexe i el naixement. D’on
vinc? ens dóna peu a
contestar-les de la forma més
natural i adequada, sense
tabús i de manera
comprensiva.
Les il·lustracions subtils i
delicades de Marianna Sztyma
sempre aporten significat al
text.

Text extret de: Llibres.cat

Autor: Kacprzyk, Agnieszka
Títol: D'on vinc?
Publicació: Barcelona: Thule Ediciones, 2021

Topogràfic: I2 AVI
Consulta el catàleg
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La Fargolina és una petita
bruixa que viu al cim d'una
muntanya. Quan la mare li
pregunta si vol anar a
comprar, no s'ho pensa dues
vegades: li encanta volar amb
una escombra màgica! Però
quan torna, té un
contratemps inesperat:
l'escombra és massa vella i se
li trenca per la meitat... Oh,
no! I ara què farà? Aleshores
la Fargolina té una idea d'allò
més extravagant: convertir la
barra de pa en una barra
voladora! Aconseguirà tornar
a casa?

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Sala, Eloi
Títol: La Bruixa que volava en una barra de pa
Publicació: Barcelona: Barcanova, 2021

Topogràfic: I2 BAR
Consulta el catàleg
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Ocupen les pàgines d’aquest
llibre d’una banda l’aventura
del senyor Bonaventura i, si li
donem la volta, de l’altra la
del senyor Malastruc. Els dos
viuen al mateix edifici, però
no es coneixen. Un és ordenat
i es pren la vida tal com li ve.
L’altre, una mica desastrós i
sempre emmurriat, s’enfronta
als objectes i aquests a l'hora
també s’enfronten a ell. Per
coses de l’atzar, els dos
escolliran la mateixa
destinació per les seves
vacances.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Lairla, Sergio
Títol: El Llibre de la sort
Publicació: Mataró: A Buen Paso, 2021

Topogràfic: I2 BUE
Consulta el catàleg
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https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2056878~S84*cat


D’entre tots els déus de la
mitologia nòrdica, n’hi va
haver un que va despuntar de
la resta des de ben jove. Era
Thor, el gran déu del tro!
Tenia una força descomunal,
incomparable a cap altra
potència de l’univers, i la seva
valentia no coneixia límits.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Baños, Gisela
Títol: Les Aventures d'en Thor
Publicació: Barcelona: Shackleton Books, 2021

Topogràfic: I2 MIT
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-les-aventures-d-en-thor/9788413610337/12180773
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2058757~S84*cat


Torna un «clàssic» de la
nostra editorial amb totes les
il·lustracions renovades i el
text actualitzat. «Diuen que
les formigues són golafres,
també diuen que prefereixen
els matins assolellats d’estiu a
les fredes tardes d’hivern, i
que es fan la casa en llocs
estranys, molt estranys. De
vegades, com és el cas, es
fan la casa en un racó de la
cuina de la casa d’algú altre».

Text extret de: Virus Editorial

Autor: Rioné, Joan
Títol: Formigues a la cuina
Publicació: Tarragona: Piscina, 2021

Topogràfic: I2 PIS
Consulta el catàleg
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En Martí, en Marcel, en Karim
i la Sheila tenen un amagatall
secret en un extrem amagat
del jardí d'una gran casa.
Quan s'assabenten que s'ha
mort el propietari de la
mansió, decideixen
explorar-ne l'interior. L'amo,
el vell Maristany, era molt ric.
El seu avi havia fet una gran
fortuna a Cuba i per això li
deien l'indià o també,
l'americanu. El que el Martí i
la seva colla no saben és que
ells no són els únics que volen
entrar dins la casa...
L'herència del vell Maristany
està en joc.

Text extret de: Llibres.cat

Autor: Portell, Joan
Títol: Una Història d'indians
Publicació: Barcelona: Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 2021

Topogràfic: I2 PUB
Consulta el catàleg
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https://www.llibres.cat/products/488465-una-historia-dindians.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2056913~S84*cat


L'àvia tota la vida que ha fet
mitja. És el que més li agrada
del món. I decideix que
donarà la primera bufanda
que va fer, quan era molt
petita, a la seva neta, però
les coses no sempre surten
com una s'espera. Però al
final, com una metàfora de la
vida, tot torna a començar.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Goldstyn, Jacques
Títol: Fer mitja
Publicació: Barcelona: Símbol Editors, 2021

Topogràfic: I2 SIM
Consulta el catàleg
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https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2056012~S84*cat


Una persona protesta amb un
cartell. A l'endemà, tres més.
A l'endemà cent més... Milers.
Manifestar-se és un dret, però
què passaria si un governant
no opinés el mateix? Un
acostament subversiu als
perills dels autoritarismes
amb pinzellades d'humor.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Cali, Davide
Títol: Fora en Leroy!
Publicació: Sevilla: Tres Tigres Tristes, 2021

Topogràfic: I2 TRE
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-fora-en-leroy/9788494988486/12230050
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2054760~S84*cat


Les fabuloses aventures
d’Aurora és la primera
incursió en la literatura per a
infants i joves de l’aclamat
escriptor Douglas Kennedy,
una novel·la il·lustrada pel
popular dibuixant i guionista
de còmic Joann Sfar.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Kennedy, Douglas
Títol: Les Fabuloses aventures de l'Aurora
Publicació: Barcelona: Flamboyant, 2021

Topogràfic: I2 FLA
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-les-fabuloses-aventures-de-l-aurora/9788418304170/12230089
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2055972~S84*cat


Els aprenents del Club de la
Lluna Plena s'enfronten als
seus primers exàmens de
bruixeria. Per desgràcia, a
l'Anna se li ha entravessat
l'assignatura de Cuina Màgica.
Cap plat li surt bé! Potser els
seus amics la podran ajudar a
preparar uns pastissets
boníssims i sorprenents. Ja té
els ingredients, però...
funcionarà la seva recepta?

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Mañas Romero, Pedro
Títol: Pastissos perillosos
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I2 ANN
Consulta el catàleg
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Tot estava a les fosques quan
el Nino es va despertar. Se
sentia soroll a la cuina...i hi
havia aigua per tot arreu!!

I si era el mar, allò que el
Nino veia a través de la porta
de la rentadora??

Llavors va començar un gran
viatge....

Text extret de:
La Llar del llibre

Autor: Delabroy-Allard, Pauline
Títol: El Nino i les aigües
Publicació: Barcelona: Astronave, 2021

Topogràfic: I2 AST
Consulta el catàleg
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https://www.llardelllibre.cat/cat/libro/nino-i-les-aigues-el_979380
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2058252~S84*cat


Googol no es el que els altres
volen que sigui: vol ser qui
és, diferent dels seus pares i
dels tretze germans que te.
Cansat de les preguntes de
tothom, aquest esser
inclassificable empren un
viatge iniciàtic que el portarà
a descobrir-se a si mateix i a
conèixer Mundus Mundibulus,
el País de les Capxeix i
Theatrum Mundi, territoris
fantàstics i plens d'amics
futurs i inoblidables.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Badal, J. L. (Josep Lluís)
Títol: Googol
Publicació: Barcelona: Animallibres, 2021

Topogràfic: I2 ARC
Consulta el catàleg
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Tornen uns personatges
clàssics de la nostra literatura
infantil! La família dels
corrupis viu noves aventures:
els conviden a una festa
organitzada pels topilamis;
acullen un jove cocoliu i
aprenen el seu idioma;
descobreixen què és un
carfincolis, i moltes aventures
més!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Lanuza, Empar de
Títol: Un any de corrupis
Publicació: Alzira: Tandem, 2021

Topogràfic: I2 BIC
Consulta el catàleg
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Als Cacauets nomes els val la
victoria contra els
Saltimbanquis si volen
guanyar la Lliga. Pero l’equip
no passa pel seu millor
moment. El Miquel,
l’entrenador, està enamorat i
te el cap als núvols. L’Aroa
està tan furiosa que sembla
una bomba de rellotgeria a
punt d’esclatar. I el pitjor de
tot: el Mauro Luque deixa
d’anar amb els Cacauets per
un problema personal. Els
seus amics l’hauran d’ajudar
si volen recuperar el seu
millor jugador per al partit.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Palmiola, Isaac
Títol: Secrets inconfessables
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I2 CAC
Consulta el catàleg
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Un matí d'hivern glaçat la
Paula se sent trista, sobretot
quan entra a l'habitació dels
pares i veu en Biel amorrat al
pit de la mare, xumant
plàcidament al llit dels pares:
el reiet de la casa. Doncs ja
n'hi ha prou! La Paula ha
decidit que se n'anirà a viure
amb l'avi, l'únic que li fa cas.
Pero fugir de casa sense que
et vegi ningú no és tan fàcil i
es ple d'obstacles: tota una
aventura!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Villanueva i Perarnau, Muriel
Títol: La Paula i el colibrí
Publicació: Barcelona: Animallibres, 2021

Topogràfic: I2 FOR
Consulta el catàleg
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Nova York, 1917. Una gran
baralla entre gats i gossos.
L'Ed el Bretol, un gos d'orelles
grosses, acusa el clan dels
Gattuccini d'enveninar les
seves croquetes. Una banda
de gossos contra una banda
de gats: heus aquí una nova i
perillosa missió per a en
Gatlock, que haurà de
restablir la pau entre ells. Un
nou cas per a en Gatlock, el
gat detectiu!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Perez, Sébastien
Títol: El Misteri de les croquetes
Publicació: Barcelona: Baula, 2021

Topogràfic: I2 PER
Consulta el catàleg
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https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2051946~S84*cat


Un fet inesperat ha trasbalsat
París: la ratolineta Magalí ha
desaparegut! I, amb ella, tots
els ratolins del barri.
Armant-se de valor, en
Gatlock i els seus vens amb
plomes o amb quatre potes
surten a investigar ... A en
Gatlock no li fa por res (o
gairebé res)! El primer cas
per a en Gatlock, el gat
detectiu!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Perez, Sébastien
Títol: La Desaparició dels ratolins
Publicació: Barcelona: Baua, 2021

Topogràfic: I2 PER
Consulta el catàleg
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https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2051894~S84*cat


Fa molts anys, vivia en un
mas de la serra de Penàguila
un llaurador que tenia tres
fills. Els dos primers eren
grandots i arriscats, i
llauraven com no ho feia
ningú en el terme. El tercer
era més menut i prim, però
sofert i resistent com a bon
muntanyès. Els més grans
confiaven en la seva força, i el
petit en el seu enginy i
tenacitat. Un dia, quan ja
eren ben fadrins, son pare els
cridà i els digué:–Fills meus,
ja sou grans, i és moment
d’eixir de la llar i de córrer
món.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Verdú, Jordi Raül
Títol: Home roig, gos pelut i pedra redona
Publicació: Picanya: Edicions del Bullent, 2021

Topogràfic: I2 PIC
Consulta el catàleg
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https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2062516~S84*cat


Imaginària celebra els seus
jocs magiolímpics cada quatre
cents anys.

És el major esdeveniment del
món màgic, on les criatures
posen a prova els seus poders
en un espectacle únic. Qui
eructarà la flama més
abrasadora? Quin és el
sortilegi més poderós? Quina
es la criatura mes diminuta?

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Catdoor, Sabrina
Títol: Els Rescatadors màgics a les magiolimpíades
Publicació: Barcelona: La Galera, 2021

Topogràfic: I2 RES
Consulta el catàleg
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La Zoe, el Lucas i la Marina
marxen d'acampada amb
l'escola. Uns dies a plena
naturalesa, sense dracs ni
sirenes!

Pero segur que en el bosc no
hi ha màgia? La llegenda diu
que aquí hi viuen els
gambutzins, unes criatures
fantàstiques molt
entremaliades. Els nens s'ho
prenen a broma fins que,
quan desperten pel matí,
troben el campament tot
regirat, i els monitors culpen
a la Zoe, el Lucas i la Marina.
Pero ells no han sigut!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Catdoor, Sabrina
Títol: Els Rescatadors màgics al bosc dels gambutzins
Publicació: Barcelona: La Galera, 2021

Topogràfic: I2 RES
Consulta el catàleg
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I3:  +10 ANYS

El mateix dia que l'Amanda fa
tretze anys rep una carta
misteriosa que canviarà la
seva vida. I de quina manera.

De viure quasi en la miseria,
ella i la seva tieta Paula
s'instal·laran a una mansió
gegant i laberíntica que ha
pertangut a la família Black
durant generacions. Com si
no fos suficient, el cos de
l'Amanda comença a
manifestar habilitats
insospitades i esbrina que ha
de prendre possessió d'un
llegat familiar apassionant,
secret i perillós, pel qual
haurà de començar a
entrenar-se d'immediat.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Montes, Bárbara
Títol: Una Herència perillosa
Publicació: Barcelona: B de block, 2021

Topogràfic: I3 AMA
Consulta el catàleg
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Què fan l’Anna Ànec i els seus
amics en temps de pandèmia?
Com porten que la seva
classe s’hagi de quedar
confinada durant deu dies?
Quines idees inventen perquè
tot sigui més divertit? I quin
pla organitzen quan saben
que els adults estan molt
nerviosos per culpa de la
noticia misteriosa que ha
desaparegut tot el paper de
vàter de la ciutat?

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Santos, Care
Títol: El Misteri del paper de vàter
Publicació: Barcelona: Editorial Base, 2021

Topogràfic: I3 ANN
Consulta el catàleg
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Un nuevo SUPERLÍO de
Clodett a la vista! ¡No podrás
parar de reír! ¡Hola,
clodettamis! VER para CREER:
Hortensia ha traído a nuestros
TIEMPOS a una familia del
Antiguo Egipto... y ¡es
CLAVADITA a la familia
Clodettami! Todo serían
RISAS si no fuera porque la
réplica de Jannette está
decidida a dominar el
MUNDO. ¡Es aún PEOR que mi
hermana!. ¿Conseguiremos
pararle los PIES? Lo habéis
adivinado: ¡SUPERLÍO A LA
VISTA! ¡BIENVENIDOS A MI
MUNDO!

Text extret de: Fnac

Autor: Clodett
Títol: Superlío en faraónico
Publicació: Barcelona: Montena, 2021

Topogràfic: I3 MUN
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Alguna cosa passa amb els
contes tradicionals i només un
detectiu por resoldre el
misteri. En aquest nou cas, en
Bacigalopi s'haurà de moure
entre llargs cabells rossos,
sabates de cristall i pomes
sospitoses.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Broca, Mireia
Títol: Bacigalopi i el cas del conte que no ha acabat
Publicació: Barcelona: Obrador editorial, 2020

Topogràfic: I3 ALL
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Un nen de deu anys arriba sol
a Barcelona, on treballa la
seva mare. Però hi ha hagut
una confusió. Passen els dies i
no la troba. De sobte
compren que no té cap altra
llar que un banc en una plaça.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Ballaz Zabalza, Jesús
Títol: El Net del Còndor: dels Andes a Barcelona
Publicació: Barcelona: AKIARA Books, 2021

Topogràfic: I3 AKI
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Agafa una llanterna, fica’t
sota les mantes, i capbussa’t
en el tortuós, sorprenent i
divertidíssim món de la
imaginació del Rowley
Jefferson. Hi trobaràs
zombies, vampirs, fantasmes
i moltes coses més en
aquestes històries còmiques i
esgarrifoses.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Kinney, Jeff
Títol: Rowley Jefferson: històries de por superguais
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I3 DIA
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Una sèrie plena d'amistat,
aventures i misteris per
resoldre
Els animals de companyia del
barri han començat a
desaparèixer i la vella estació
de metro abandonada, plena
de llegendes i fantasmes,
sembla que hi té alguna cosa
a veure. És el moment perquè
els Dragonxs se submergeixin
en la misteriosa estació i
investiguin què està passant!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Ledesma, Iván
Títol: L'Estació de metro fantasma
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021

Topogràfic: I3 DRA
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Anita Janis treu molt bones
notes i fa una pila d'activitats
extraescolars: anglès,
pensament computacional,
guitarra, xinès, karate, etc.
Una nit, de pur estres,
comença a patir insomni. Per
això, visita una psicòloga, a
través de la qual descobrirà
moltes coses sobre ella
mateixa i també sobre la seua
família... La banda dels
llunàtics explica les
experiències quotidianes
d'una família actual en relació
amb un personatge cada
vegada més habitual en el
món dels infants: el psicòleg.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Puigpelat, Francesc
Títol: La Banda dels llunàtics
Publicació: Alzira: Bromera, 2021

Topogràfic: I3 ELE
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Tot va començar el dia que en
Vito Fearful, la Bilsa
Sparrowhead i l'Edul Chard
van escriure una carta a la
bruixa del conte que el pare
d'en Vito li explicava cada nit.
Cap dels tres nens no era feliç
a casa, i necessitaven
desesperadament que
Madame Dépannage els
ajudés. Però no s'imaginaven
que, quan es convoca un
personatge de conte, també
es desencadenen tres
malediccions. Una història
que ens ensenya que el poder
de la literatura ens ajuda a
superar les pors i a entendre
la realitat per acceptar-la i, si
cal, canviar-la. A més a més,
l'Àfrica Ragel és també
l'autora d'Alícia i la fredor
d'alta mar, publicat en
aquesta mateixa col·lecció.

Text extret de: La Gralla

Autor: Ragel, Africa
Títol: Si demanes ajuda a la bruixa bona d'un conte
Publicació: Barcelona: Animallibres, 2021

Topogràfic: I3 FOR
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L'Òscar té nou anys i viu amb
la Júlia, la seva mare
d'acollida. Sortir de la
residència per anar a viure a
una nova llar pot ser molt
emocionant. I si, a més d'una
mare, guanyes uns avis
simpàtics i divertits, la vida
no et pot somriure més!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Julià Dinarès, Tessa
Títol: La Júlia em fa de mama
Publicació: Barcelona: Animallibres, 2021

Topogràfic: I3 FOR
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És el febrer posterior a la
derrota de la Gaea. El
Campament Júpiter hauria
d'estar celebrant-ho, com
tothom. Pero alguna cosa està
generant caos. Estan tenint
lloc misteriosos i sinistres
incidents que estan causant
estralls en el campament. La
tensió en l'aire es pot tallar
amb un ganivet i totes les
sospiten cauen ràpidament
cap a la Claudia, la nova
probatio de la Quarta Cohort.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Riordan Rick
Títol: Guia confidencial del Campament Júpiter : diari d'una
principiant
Publicació: Barcelona: La Galera Young, 2021

Topogràfic: I3 GAL
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En una comarca deshabitada i
inhòspita de la Provença, un
pastor solitari planta arbres,
milers d’arbres. Aquesta és la
història d’Elzéard Bouffier, un
home silenciós de muntanya
que, sense esperar cap
reconeixement a canvi,
transforma el paisatge que
l’envolta. Amb una
extraordinària simplicitat que
ens recorda El Petit Príncep,
Giono ens fa el retrat d’un
personatge que ens commou
sense ni obrir la boca, i que
testimonia l’enorme valor
d’un gest tan senzill com és
plantar un aglà i esperar que
creixi. I repetir-ho milers de
vegades…

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Giono, Jean
Títol: L'Home que plantava arbres
Publicació: Barcelona: Viena Edicions, 2021

Topogràfic: I3 JAR
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El canvi climàtic és un perill
per al planeta. Vols formar
part del pla de la Lauretta per
aturar-lo?
La Lauretta té gairebé tretze
anys i un pla secret: salvar
Venècia, que s'està enfonsant
per culpa del canvi climàtic.
Compta amb alguna ajuda, i
sobretot, amb la saviesa del
seu avi, Giuseppe Orologio.
Ell és el millor rellotger de la
ciutat. A més, detecta quan hi
haurà acqua alta abans que
n'hi hagi, o ho detectava fins
fa poc... Per què? I quina
relació tenen els seus
rellotges amb el pla de la
Lauretta?

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Arasa i Carot, Cinta
Títol: Acqua alta
Publicació: L'Hospitalet de Llobregat: Santillana Infantil y
Juvenil, S.L.: Grup Promotor, S.L., 2021

Topogràfic: I3 JOL
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El Pessigoii la Picorina són
polls. Sempre han volgut ser
agitadors de cabells i
exploradors de cuirs cabelluts,
com la seva mare, però els
seus pares nos els deixen
sortir del bagul de disfresses
on viuen, al fons d'una classe
de primària.

Ara bé, com sap tothom, una
cosa és el que no et deixen
fer i una altra... el que fas!

Text extret de: Abacus

Autor: Roig, Elisabet
Títol: Una Aventura molt peluda
Publicació: Algemesí: Andana Editorial, 2021

Topogràfic: I3 MAQ
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Viatges fantàstics a llocs
extraordinaris, banquets
gegantins, festes
estrambotiques... Gargantua i
Pantagruel recull les
divertides aventures
d'aquests dos gegants,
narrades per François
Rabelais en el segle XVI i
adaptades ara per Jesús
Cortes per als lectors joves.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Cortés, Jesús
Títol: Gargantua i Pantagruel
Publicació: Alzira: Bromera, 2021

Topogràfic: I3 MIC
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L'Akira, el Naoko i el Hiro són
els únics mags de la seva
classe. Quan a l'escola
comencen a passar coses
estranyes, tot apunta cap als
tres germans! Deu ser que el
Hiro ha fet... UN CONJUR
D'INVISIBILITAT.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Mora, Amèlia
Títol: Mags a l'escola
Publicació: Barcelona: Montena, 2021

Topogràfic: I3 SAY
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El Naoko fa temps que sent
una cosa estranya per la
Maru, la millor amiga dels
trigemins, pero no sap com
demostrar-l'hi. Quan la té a
prop, no li surt ni una
paraula! Potser la solució
serà... UN ENCANTERI DE
SUPERSEGURETAT

Text extret de:
Universal Cómics

Autor: Mora, Amèlia
Títol: Un Encanteri accidentat
Publicació: Barcelona: Montena, 2021

Topogràfic: I3 SAY
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L’Agent X.99 és com es coneix
al guardià d’un asteroide que,
juntament amb la seva cabra
Renata, viatja per l'espai
exercint diferents missions.
Publicades en la revista La Via
Migliore entre l’octubre de
1974 i el maig de 1975, les
aventures d’aquest peculiar
astronauta representen la
incursió de Gianni Rodari en
la ciència-ficció.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Rodari, Gianni
Títol: Agent x.99 : contes i versos de l'espai
Publicació: Barcelona: Kalandraka, 2021

Topogràfic: I3 SET
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La Clea és una noia normal,
que va a una escola normal,
que té una millor amiga
normal (encara que cal
reconèixer que la Lilly és la
millor del món...). Però, de
sobte, tota la seva vida es
torna extraordinària gràcies a
un anell molt especial: quan
el capgira, el seu cabell
canvia de color, la seva roba
es transforma... i guanya
poders!

Aconseguirà salvar el món
sense perdre's l'examen de
matemàtiques?

Text extret de: Llibreria Drac

Autor: García-Siñeriz, Ana
Títol: Súper Clea i l'anell màgic
Publicació: Barcelona: Montena, 2021

Topogràfic: I3 SUP
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Quan l’Amy s’adreça a la
biblioteca de l’escola per
recollir el seu llibre favorit,
s’adona que no és al seu lloc.
D’entrada pensa que potser
l’ha agafat una altra persona,
però la bibliotecària li explica
que l’ha hagut de retirar
perquè alguns pares l’han
considerat inapropiat. El llistat
d’obres prohibides pel consell
escolar s’anirà engruixint.
L’Amy i els seus amics,
decidits a fer front a aquesta
situació, crearan la Biblioteca
de Llibres Prohibits l’Armariet
i viuran una aventura els
grans protagonistes de la qual
són els llibres. Una novel·la
sobre noies i nois valents, i
sobre la censura i la llibertat
de llegir.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Gratz, Alan
Títol: L'Amy i la biblioteca secreta
Publicació: Barcelona: Takatuka, 2021

Topogràfic: I3 TAK
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Madam Llamí té un costum
molt lleig: jugar males
passades als petits clients de
la seva botiga de
llaminadures, que és al
davant del parc, l'indret on
gairebé cada dia va tota la
canalla de Pomares. La
Matilde, en Manel i les dues
Maries decideixen
escarmentar-la i creen una
associació secretíssima, el
Club de les Quatre Emes.
Mentre planegen la venjança,
esbrinen que Madam Llamí té
un problema familiar greu que
els farà canviar de plans per
provar d'ajudar-la, en una
aventura en què comptaran
amb la complicitat de la
gosseta Lulú i que els farà
descobrir que les coses no
sempre són el que semblen i
que hi ha jocs que més val no
jugar-los.

Text extret de: Llibreria Drac

Autor: Santos, Juan Ramon
Títol: El Club de les Quatre Emes
Publicació: Barcelona: Edebé, 2021

Topogràfic: I3 TUC
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NOVEL·LA JUVENIL

Donetes va tenir un èxit
instantani quan es va
publicar, ja que va connectar
molt bé amb els lectors i les
lectores; aquesta obra es
considera que inaugura el
gènere de la literatura juvenil
de caire realista. És
destacable l'habilitat de
Louisa May Alcott per
transformar les petites
anècdotes de la vida
quotidiana de quatre
germanes (Meg, Jo, Beth i
Amy) en grans esdeveniments
i les esperances, les pors i els
desitjos de les protagonistes,
en un remolí d'emocions.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Alonso, Ana
Títol: Donetes
Publicació: Barcelona: Editorial Barcanova, 2021

Topogràfic: JN ALO
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La Júlia, una competent
biòloga que està treballant en
l'obtenció d'una vacuna, mor
de manera sobtada. Els indicis
apunten a una infecció
causada pel bacil que
investigava. Tothom accepta
aquesta mort com un
accident, excepte l'Anna, la
tècnica del laboratori. Si es
confirmés la hipòtesi, seria el
primer cas d'infecció en un
humà. Entestada a descobrir
què hi ha darrere l'accident,
l'Anna comença una recerca
que la durà a conèixer més bé
els microorganismes però
també a les persones.

Text extret de: Llibres.cat

Autor: Argerich i Tarrés, Montserrat
Títol: No em bacil·lis!
Publicació: Vic: Eumo Editorial, 2021
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Él está muerto. Ella es letal.
Juntos son invencibles.
Con Valquiria luchando por
proteger su oscuro secreto,
Skulduggery y el resto del
grupo son más vulnerables
que nunca. Y más ahora que
los Vestigios se han liberado y
parece que nadie está a
salvo.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Landy, Derek
Títol: Skulduggery pleasant, detective esqueleto: ataduras
mortales
Publicació: Boadilla del Monte: Ediciones SM, 2021
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Descobreix TOT el que has de
saber, i MÉS sobre el
quidditch, mentre
Kennilworthy Whisp et porta a
fer un recorregut llampec per
la divertidíssima (i de vegades
terrible) història d’aquest
noble esport, amb
il·lustracions arrencades de la
imaginació veritablement
MÀGICA de la muggle Emily
Gravett (guanyadora dues
vegades de la Medalla Kate
Greenaway).

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Whisp, Kennilworthy
Títol: El Quidditch de totes les èpoques
Publicació: Barcelona: Empúries, 2020
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CÒMIC I MANGA

Una nova aventura on
l’esperit dels Barrufets, la
bondat i el bon humor, és
present contínuament!
Després de la destrucció del
seu poble, les noies barrufets
es veuen obligades a buscar
un nou lloc per viure. Després
d’explorar per tot el bosc
durant molt de temps,
descobreixen un lloc idíl·lic.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Parthoens, Luc
Títol: Tornar a començar
Publicació: Barcelona: Editorial Base, 2021
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Aquest nou volum va ser
elaborat per celebrar el 50
aniversari del Marsupilami.
Està format per gags produïts
per André Franquin que,
durant massa temps, havien
estat inaccessibles per al
públic. A excepció del "Niu del
Marsupilami", trobem aquí
totes les històries
fundacionals d'un univers que
va permetre Franquin i Natem
elaborar les noves aventures
d'aquest mític personatge.
Per tant, és la base del mite.
En aquestes historietes veiem
com evoluciona la morfologia i
el caràcter de l'animal,
segons els desenvolupaments
que Franquin va somiar per a
ell.

Text extret de:
La llar del llibre

Autor: Franquin
Títol: Captureu un Marsupilami!
Publicació: Barcelona: Editorial Base, 2021

Topogràfic:
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Aquesta història del Petit
Pelut aborda d’una manera
divertida i lleugera el tema
del respecte, la diferència i la
personalitat.
Un coet espacial com el de les
pel·lícules, un planeta de dos
colors, unes criatures amb els
cabells arrissats, unes altres
amb els cabells allisats i una
sorprenent butaca de
perruquer, cavall de tortura
dels cabells del nostre amic.

Text extret de: Casa del libro

Autor: Fraipont, Céline
Títol: La Perruqueria còsmica
Publicació: Barcelona: Base, 2021
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És petit. És pelut. És el Petit
Pelut! Ha sortit de casa
aquest matí i tot anava pel
bon camí.
Una tempesta de neu, tres
marmotes rockeres un ieti
espantosament maldestre,
una desgràcia rere una altra i,
finalment, la bellesa d’un jardí
de flors de neu...
El blues del ieti mostra amb
molta tendresa aquesta
manera de ser, sovint difícil
de conviure-hi. Una bona
manera de parlar-ne amb els
vostres fills i filles!

Text extret de: Casa del libro

Autor: Fraipont, Céline
Títol: El Blues del ieti
Publicació: Barcelona: Base, 2021

Topogràfic: I C PETIT PELUT
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Els estels trasllada al lector al
barri de Mile-End de Montreal,
amb els seus bagels, les
seves escales, les seves
cases, la seva població
eclèctica… i les seves
diferents religions. Però
podria tractar-se de qualsevol
barri multicultural de moltes
de les grans ciutats del nostre
planeta. Encara que les
diferències culturals moltes
vegades puguin resultar un
tema delicat, Goldstyn
l’aborda amb molta tendresa i
humor, i sobretot emfatitzant
el que ens uneix més que el
que ens separa.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Goldstyn, Jacques
Títol: Els Estels
Publicació: Barcelona: Joventut, 2021

Topogràfic: I C GOL
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El descobriment d’un tiquet a
un espectacle molt especial i
d’una misteriosa pols a la
roba de la víctima fan que
Sherlock Holmes intueixi que
aquesta no és l’única d’una
conspiració a gran escala.
Sembla que l’estranya
desaparició d’alguns
londinencs té relació amb les
representacions d’un mag
xinès. Altres tiquets trobats
confirmaran les sospites del
detectiu...

Text extret de:
Universal Cómics

Autor: Lieron, Cyril
Títol: El Cas del tiquet misteriós
Publicació: Barcelona: Editorial Base, 2021
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Atenció, agafa aire per què
t'esperen 20.000 llegües de
viatge submarí! Tot i que
encara hi ha entre deu i
trenta milions d'espècies per
descobrir, l'aigua està plena
d'animals coneguts, cadascun
mes extraordinari que
l'anterior. La gambeta de
pinces grosses, per exemple,
només fent esclatar les seves
pinces, és capaç de projectar
una bombolla d'aire a més de
cent quilòmetres de distància
per atordir les seves preses!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Cazenove, Christophe
Títol: Les Extraordinàries històries dels animals marins
Publicació: Barcelona: Animallibres, 2021
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Sabíeu que algunes abelles
poden matar una vespa
només movent les ales? O
que els tèrmits es
comuniquen fent cops de cap
a les parets del túmul? O que
la larva de la formiga atrapa
les seves preses fent-les
caure en un parany diabolic?
Entre l'humor i la veritat
científica, descobreix els
secrets d'un món fascinant: el
dels insectes

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Cazenove, Christophe
Títol: Les Extraordinàries històries dels insectes
Publicació: Barcelona: Animallibres, 2021
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Famílies Contes

Mario és un nadó i li encanten
els pits de la seva mare. No hi
ha res millor que dormir entre
ells. I li encanta la llet, al
metro, al cinema, a tot arreu.
Mario es molesta quan la gent
diu que és massa gran, que fa
servir la seva mare com un
xumet, o que té mamitis.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Álvarez, Virginia
Títol: Vull pit
Publicació: Barcelona: Thule, 2021
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Cada dia Sara li explica al seu
amic Dragui el significat d’una
(o més) paraules màgiques,
perque vol que aprengui a ser
amable i intel·ligent.
Descobreix com li ha
ensenyat a dir SI US PLAU!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Fornasari, Eleonora
Títol: Com has d'ensenyar al teu drac a dir SI US PLAU
Publicació: Barcelona: Editorial Vicens Vives, 2021

Topogràfic:
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Per que m’agrada fer coses de
nens em diuen xicotot.
Per que m’agrada fer coses de
nenes em diuen neneta.
A casa juguem al que ens ve
de gust. I hem après a què
ens és igual el que diguin els
altres.

Text extret de:
Llibreria Contijoch

Autor: Serrano Burgos, Pilar
Títol: Neneta i xicotot
Publicació: Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2021
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En Marcel no troba la son.
S’ha amagat i no hi ha
manera d’adormir-se. Deliciós
conte sobre l’hora d’anar a
dormir.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Fageda, Blanca
Títol: On és la son?
Publicació: Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2021
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I IDIOMES ANGLÈS

L’Ot el bruixot i la Berta
surten a passejar i l’Ot
decideix gastar-li una broma
ben bona. Com que la Berta
està embadalida mirant un
munt d’ocellets, ell aprofita
per convertir-se en un... En
un gall??

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Picanyol
Títol: L'Ot el bruixot fa una broma = Ot the Wizard plays a
joke
Publicació: Sabadell: Edicions del Pirata, 2021
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L’Ot el bruixot surt de casa
per comprar pastanagues
però està plovent. L’Ot
comença a jugar amb el
temps amb la seva màgia.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Picanyol
Títol: L'Ot el bruixot i la pluja = Ot the Wizard and the rain
Publicació: Sabadell: Edicions del Pirata, 2021
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I LLIBRE JOC

La reina d'Anglaterra ha rebut
un regal extraordinari: una
màquina del temps. Poc
després desapareix i tot són
corredisses a palau, ja que
ningú no sap a quina època i
a quin lloc ha anat. Sherlock
Holmes, amb el seu
inseparable amic, el doctor
Watson, i el seu gos Toby
comencen tot seguit un viatge
per l'espai i el temps per
retrobar-la. Per aconseguir-ho
cal resoldre 60 enigmes: mots
encreuats, jeroglífics,
missatges secrets, jocs
d'observació... Un llibre amb
passatemps d'allò més
enginyosos per fer passar una
bona estona a la mainada.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Lebrun, Sandra
Títol: Sherlock Holmes i la màquina del temps
Publicació: Barcelona: Larousse, 2021
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I LLETRA LLIGADA

Tenir una germana bessona
és néixer amb una altra
persona que físicament
s'assembla molt a tu, i amb
qui, a mes a mes, tens moltes
altres coses en comú. És
créixer amb una persona amb
qui comparteixes el pastís
d'aniversari, les joguines, la
roba, i fins i tot els amics!
Pero com tots els éssers
d'aquest planeta, les
bessones també són persones
úniques.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Palet, Maria
Títol: Bessones
Publicació: Barcelona: Edebé, 2021
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En Bernabé és un teixó
aventurer i conscienciat amb
la cura del planeta. Les seves
grans amigues, la tortuga
Constança i la talp Clara,
sempre són amb ell per
acompanyar-lo i donar-li
suport.

Text extret de: Edelvives

Autor: Bizouerne, Gilles
Títol: En Bernabé viatja a la fi del món
Publicació: Barcelona: Baula, 2021
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En Bernabé està disposat a
curar el planeta de la seva
malaltia. Les seves amigues
Constança i Clara l'ajudaran a
salvar-lo.

Text extret de: Llibres.cat

Autor: Bizouerne, Gilles
Títol: En Bernabé cura el planeta
Publicació: Barcelona: Baula, 2021
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I LLETRA DE PAL

És un conte infantil, en lletra
de PAL, d’Elisa Ramón i
dibuixat per en Francesc
Rovira, dos dels professionals
amb més trajectòria del
panorama infantil català.
Recrea magníficament que, a
l’hora d’actuar, sempre es té
la opció d’escollir allò que un
creu que és millor, sense
endur-se pel corrent. I és que
mai és tard per a la pau, oi?

Text extret de:
Llibreria Contijoch

Autor: Ramón, Elisa
Títol: Les Botes del general: un conte per la pau
Publicació: Barcelona: Edicions del Pirata, 2021
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Vols saber la història d'una
princesa una mica bleda a qui
tot molestava? Vet aquí que
una vegada... Amb format
cartró i lletra majúscula per a
primers lectors.

Text extret de: Llibres.cat

Autor: Canyelles, Anna
Títol: La Princesa i el pèsol
Publicació: Barcelona: La Galera SAU Editorial, 2021
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Vols saber la història d'un
home tan gros i tan fort que
feia servir un pi com a bastó?
Vet aquí que una vegada…

Text extret de: Llibres.cat

Autor: Canyelles, Anna
Títol: El Gegant del pi
Publicació: Barcelona: La Galera, 2021
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Vols saber la història d'una
cursa sorprenent? La llebre
se'n reia de la tortuga: "No
corris tant, que et faràs mal!".
Vet aquí que una vegada…

Text extret de: Llibres.cat

Autor: Canyelles, Anna
Títol: La Llebre i la tortuga
Publicació: Barcelona: La Galera, 2021
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I BIOGRAFIES

Aquest llibre presenta un
recorregut visual per diferents
situacions masclistes de la
nostra societat, ens mostra
exemples de dones fortes i
valentes i ensenya als més
petits a viure en el
feminisme, és a dir, en la
igualtat. Un llibre rigorós i
amb sentit de l’humor tant
per nens com per a nenes.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Lienas, Gemma
Títol: La Rebel·lió de les noies
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2021
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100 dones immigrants
exemple de determinaciói
audàcia per a les nenes que
somien en gran. Aquest llibre
reuneix noves històries de
dones extraordinàries de tot
el món: activistes, artistes,
directores de cinema,
metgesses, escriptores,
polítiques, esportistes,
científiques i un llarg etcètera,
retratades per diferents
il·lustradores.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Favilli, Elena
Títol: Contes de bona nit per a nenes rebels: 100 dones
immigrants que han canviat el món
Publicació: Barcelona: Estrella Polar, 2020
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La majoria d’herois i heroïnes
que coneixem són éssers
extraordinaris amb poders
màgics i una capa penjant de
l’esquena. Però també n’hi ha
de carn i ossos, tan humans
com tu i com jo, que de
vegades s’equivoquen i
d’altres l’encerten d’allò més.
Clara Campoamor en va ser
una. Quins poders tenia? Un
gran sentiment de justícia i
una lluita incansable per
aconseguir la igualtat entre
dones i homes.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Carmena, Manuela
Títol: Clara Campoamor: la mujer que logró el sufragio
femenino en España
Publicació: Barcelona: Shackleton Books, 2021
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Alan Turing fue un científico
británico reconocido como el
padre de la ciencia
informática y la inteligencia
artificial. Fue reclutado por el
Servicio Británico de
descifrado cuando estalló la
Segunda Guerra Mundial.
Creó una máquina para luchar
contra Enigma, la máquina a
través de la cual los nazis
enviaban mensajes cifrados a
sus tropas. Gracias a la
máquina de Turing se
salvaron millones de vidas.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Sánchez Vegara, María Isabel
Títol: Alan Turing
Publicació: Barcelona: Alba Editorial, 2021
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Maria Mercè-Marçal va ser la
primera poeta catalana que
va parlar sense pors i amb la
boca ben grossa sobre com
s’estimen les dones. En
aquesta història
l’acompanyarem des d’Ivars
d’Urgell, el poble on va néixer,
fins a Barcelona, la ciutat que
li va canviar la vida. I en
aquest camí observarem com
Maria Mercè Marçal trobarà
una cosa fantàstica que
l’acabarà fent irrepetible: una
veu poètica única.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Gilibets, Uriol
Títol: Maria-Mercè Marçal
Publicació: Manresa: Tigre de Paper, 2021
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Pere Casaldàliga va ser un
home de fe, però sobretot va
ser un home d’acció. I la seva
vida es pot explicar a partir
dels dos grans rius per on va
córrer la seva vida: una vida
que va començar vora el
cabal serè del Llobregat i que
va passar en gran part a la
riba de l’Amazones, el riu
inacabable. Entre aquests dos
rius, hi trobarem acció,
aventures perilloses,
moments complicats, una
lluita constant i unes idees
totalment revolucionàries.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Gilibets, Uriol
Títol: Pere Casaldàliga
Publicació: Manresa: Tigre de Paper, 2021
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I ANIMALS

En Pau i la Laia s'han deixat
oberta la porta del galliner i
les gallines han sortit fora.
Busquen herbes i granes i
picotegen aquí i allà. Quan els
nens se n'adonen, es posen a
cridar per fer-les tornar. Però
l'únic que fan es esverar en
Terri, que comença a lladrar i
encara espanta mes l'aviram.
Descobrirem com viuen les
gallines i altres animals
domèstics i aprendrem a
cuidar-los i estimar-los.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Palacín, Adelina
Títol: Cuidem les gallines
Publicació: Vic: Eumo Editorial, 2021
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Una de les vaques de l'oncle
Joan està a punt de parir. I en
Pau i la Laia estan contents
perquè potser veuran néixer
el vedell. El seu cosí Marc els
ha explicat moltes coses
sobre les vaques: què
mengen, com les munyen i on
surten a pasturar. A la tarda,
quan estan a les pastures, els
nens s'adonen que el fil
elèctric que envolta el prat
s'ha trencat i que una vaca
fuig corrents.

Text extret de:
Llibreria La Mulassa

Autor: Palacín, Adelina
Títol: Neix un vedell
Publicació: Vic: Eumo Editorial, 2021
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I POESIA

Un viatge on els poemes de la
Lola Casas recorren un
trajecte vital, passant per
diferents etapes de la vida,
les seves estacions, els seus
dies i les seves nits, i tot allò
que ens fan sentir, emocionar,
pensar i viure. Un poesia
madura, reflexiva,
contemplativa, les escletxes
vitals d’una poeta consolidada
del nostre país.

Text extret de:
Llibreria Contijoch

Autor: Casas, Lola
Títol: 50 escletxes i un raig de lluna
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Poemes il·lustrats de Joana
Raspall relacionats amb la
Naturalesa, els seus animals,
els astres que ens il·luminen i
el cicle de la vida. Escrits en
lletra de pal perque primers
lectors els puguin llegir
autonomament i il·lustrats
amb el mestratge de la Gibet
Ramon. La selecció està feta
entorn la Natura, un dels
temes més recurrents de
l’obra de Joana Raspall en la
seva poesia adreçada als
infants. Hi trobem poemes
com “Un raget de sol”, “La
nit”, “La caseta” o “L’oreneta”.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Raspall, Joana
Títol: Estimo la natura
Publicació: Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa edicions,
2021
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CONEIXEMENTS

Per complir el seu somni de
fer-se milionaris i de saber
conservar per sempre els
seus diners, l'Erik, l'Àlex i
l'Enara han de començar pel
principi i aprendre nocions
bàsiques d'economia. Per
això, recorren als seus
besavis i amb ells emprenen
una apassionant viatge que
els porta a créixer, no només
en la seva formació
econòmica, sinó també
aprenent valors fonamentals
per a la vida adulta en
societat. Així, descobreixen
que ser milionaris no és tal
com ells es pensaven.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Armijo, Isabel
Títol: El Gran pla: economia per a nens i nenes
Publicació: Barcelona: Salvatella Editorial, 2021

Topogràfic: I 33 ARM
Consulta el catàleg

119

https://www.casadellibro.com/libro-el-gran-pla-economia-per-a-nens-i-nenes/9788418427107/12147387
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2058722~S84*cat


Descobreix els follets
Minairons, el fantasma
Bubota, el patge Fumera o el
monstre Butoni i esbrina què
fan a l'hora d'anar a dormir.

Una guia per presentar a la
mainada les criatures més
fantàstiques de la mitologia
dels Països Catalans.

Text extret de:
La Llar del Llibre

Autor: Vallverdú, Òscar
Títol: Bona nit, criatures fantàstiques
Publicació: Berga: El Dimoni Pelut Edicions, 2020

Topogràfic: I 399 VAL
Consulta el catàleg
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https://www.llardelllibre.cat/cat/libro/bona-nit-criatures-fantastiques_977175
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059830~S84*cat


El món consumeix més de
300 milions de tones de
plàstic cada any. Però, quan
vam començar a fer servir el
plàstic? I per què? On van a
parar tots els nostres residus
plàstics? Al llarg del darrer
segle, l'ús del plàstic s'ha
expandit de tal manera que
s'ha convertit en un enorme
problema mediambiental. Què
hi podem fer, nosaltres?

Text extret de:
Llibreria Contijoch

Autor: Kim, Eunju
Títol: Plàstic: passat, present i futur
Publicació: Barcelona: Joventut, 2021

Topogràfic: I 50 KIM
Consulta el catàleg
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https://www.llibreriacontijoch.cat/products/555680-plastic-passat-present-i-futur.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2054890~S84*cat


“A la terra s’escalfa”,
descobriràs com i perquè ha
canviat el clima al llarg del
temps, com ens afecta i que
podem fer per millorar la
situació. Sembla interessant,
oi? Doncs obre aquest llibre i
pensa, imagina i investiga.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Alonso, Ana
Títol: La Terra s'escalfa
Publicació: L'Hospitalet de Llobregat: Jollibre, 2021

Topogràfic: I 55 ALO
Consulta el catàleg
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https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2057927~S84*cat


A “El codi secret”, descobriràs
com es la substància
misteriosa que relaciona tots
els éssers vius, des del
bacteri més petit fins a un
ésser humà o una flor.
Sembla interessant, oi? Doncs
obre aquest llibre i pensa,
imagina i investiga.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Alonso, Ana
Títol: El Codi secret
Publicació: L'Hospitalet de Llobregat: Jollibre, 2021

Topogràfic: I 57 ALO
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-el-codi-secret/9788418650024/12318280
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2057919~S84*cat


Plantes domesticades i altres
mutants intentarà respondre
a alguns dubtes que encara
no sabies que tenies: Sempre
han estat comestibles, les
espècies que consumim avui
dia? Si plantes un plàtan de
les Canàries a Pequín, és un
plàtan de les Canàries o de
Pequín? Per què volem
síndries sense llavors? I d’on
surten, les llavors que
permeten plantar noves
síndries sense llavors? Una
manera divertida d’entendre
com, per exemple, han anat
canviant les espècies al llarg
del temps.

Text extret de:
Llibreria Contijoch

Autor: Muñoz, Iban Eduardo
Títol: Plantes domesticades i altres mutants
Publicació: Barcelona: Flamboyant, 2021

Topogràfic: I 58 MUÑ
Consulta el catàleg
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https://www.llibreriacontijoch.cat/es/products/555167-plantes-domesticades-i-altres-mutants.html
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2054331~S84*cat


L’àvia de la Maria és
trementinaire. La Maria la
trementinaire seva mare
també. Com que l’àvia ja és
gran, aquest any la mare
demana a la Maria si la vol
acompanyar a vendre les
plantes i els remeis que han
preparat durant l'any.
S’estaran uns dies voltant pel
país, carregades d’herbes,
d’ungüents, d’olis guaridors,
de tintures i de xarops. La
Maria aprendrà a fer-ne i es
farà una farmaciola amb les
plantes remeieres més
necessàries. Voleu aprendre’n
vosaltres també?

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Salvador, Dolors
Títol: Maria, la Trementinaire
Publicació: La Bisbal d'Empordà: edicions Sidillà, 2021

Topogràfic: I 58 SAL
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-maria-la-trementinaire/9788412224054/12230981
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2053565~S84*cat


La pediatra Anna Estapé et
convida a descobrir un munt
de curiositats sobre els virus!
També entendràs com
funciona el nostre sistema
immunitari i com combatre
les infeccions. Fins i tot,
trobaràs una guia per
conèixer 11 tipus de virus
diferents i molt comuns! Una
guia sobre els virus completa,
rigorosa i àgil amb divertides
il·lustracions de l'Ariadna
Reyes.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Estapé Fiol, Anna
Títol: Virus
Publicació: Valls: Cossetània, 2021

Topogràfic: I 61 EST
Consulta el catàleg
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https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2054005~S84*cat


A El palau de la ment t
endinsaràs en els misteris del
cervell, descobriràs les
funcions d'aquest òrgan
increíble i com en podem tenir
cura. Sembla interessant, oi?
Doncs obre aquest llibre i
pensa, imagina i investiga.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Alonso, Ana
Títol: El Palau de la ment
Publicació: L'Hospitalet de Llobregat: Jollibre, 2021

Topogràfic: I 61 ALO
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-el-palau-de-la-ment/9788418650017/12318281
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2057921~S84*cat


A vista de microscopi habiten
els éssers que realment
dominen aquest món. Són
menuts i molt nombrosos:
només en un dels teus peus
hi ha més vida invisible que
animals molt visibles a tot
Europa. I per si fora poc,
aquests bitxos amb qui
convius són autentics zombis
perque els virus... no estan
vius!

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Coronel, Valentín
Títol: Virus, bacteris i altres nanobestioles
Publicació: Alzira: Bromera, 2021

Topogràfic: I 61 COR
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-virus-bacteris-i-altres-nanobestioles/9788413581187/12373746
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Jean-Michel Basquiat es una
de las figuras más
reconocidas del arte
contemporáneo del siglo
pasado. Nació en el barrio
neoyorquino de Brooklyn. Con
su amigo Al Díaz, pintaba
grafitis en paredes y edificios
de la parte sur de Manhattan
como expresión de protesta.
Sus obras denunciaban el
racismo y la desigualdad y
adquirieron un enorme valor.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Sánchez Vegara, María Isabel
Títol: Jean-Michel Basquiat
Publicació: Barcelona: Alba Editorial, 2021

Topogràfic: I 75 SAN
Consulta el catàleg

129
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Perquè ningú en tingui cap
dubte: no hi ha esports per a
nens i esports per a nenes.
Tots podem jugar a tot,
gaudir de la disciplina
esportiva que ens agradi mes
i lluitar per aconseguir els
nostres objectius.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Arroyo Clavell, Natalia
Títol: Les Noies juguem a tot!
Publicació: Barcelona: Larousse, 2021

Topogràfic: I 796 ARR
Consulta el catàleg
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https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2051751~S84*cat


Col·lecció amb la qual
descobriràs el món dels
esports, les seves
característiques més curioses,
els jugadors que han destacat
més...i moltes altres coses!
Saps què es necessita per
nedar? Quins són els diferents
estils de natació? Com han de
ser les piscines? I a quina
temperatura ha d'estar
l'aigua?

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Antoja, Joan
Títol: Natació
Publicació: Barcelona: Editorial Barcanova, 2021

Topogràfic: I 796 ANT
Consulta el catàleg
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https://www.casadellibro.com/libro-natacio/9788448952907/12056887
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2052113~S84*cat#.YRQN59Qza70


Respostes a un munt de
preguntes sobre com
practicar el bàsquet i sobre
els beneficis que té per la
nostra salut i per tenir cura
del nostre cos.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Antoja, Joan
Títol: Bàsquet
Publicació: Barcelona: Editorial Barcanova, 2021

Topogràfic: I 796 ANT
Consulta el catàleg
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https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2052127~S84*cat


Els Supertafaners ho volen
saber tot sobre
l'esdeveniment esportiu més
important del món: els Jocs
Olímpics. I en aquest llibre
fan una ullada a (gairebé) tot
el relacionat amb l'olimpisme:
els Jocs a l'època de la Grècia
clàssica, els esports de
l'antiguitat, la recuperació
dels jocs al segle XIX, el
desenvolupament de
l'olimpisme fins a l'actualitat,
els esports moderns més
emblemàtics, l'organització
olímpica, les ciutats on se
celebren, les viles olímpiques,
els Jocs Olímpics d'hivern...
tot això i molt més per
conèixer la cultura esportiva
olímpica.

Text extret de:
Llibreria Bolibloc

Autor: Lozano, Raúl
Títol: Els Supertafaners als Jocs Olímpics
Publicació: Barcelona: VOX, 2021

Topogràfic: I 796 LOZ
Consulta el catàleg

133

https://www.bolibloc.cat/es/libro/supertafaners-jocs-olimp_147121
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2059366~S84*cat


A Els primers éssers humans
descobriràs que es l evolució i
com eren i vivien els homínids
que van precedir la nostra
espècie. Sembla interessant,
oi? Doncs obre aquest llibre i
pensa, imagina i investiga.

Text extret de: Casa del Libro

Autor: Alonso, Ana
Títol: Els Primers éssers humans
Publicació: L'Hospitalet de Llobregat: Jollibre, 2021

Topogràfic: I 93.0 ALO
Consulta el catàleg
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