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Presentació 

 
 
El 2006 dins del marc de cooperació entre els departaments de Cultura i Mitjans de 
Comunicació i el d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Biblioteques de la 
Direcció General de Cooperació Cultural va proposar que s’iniciés un treball de col·laboració 
en l’àmbit de la bibliografia escolar. 
 
L’objectiu principal d’aquest treball cooperatiu és el d’establir una bibliografia bàsica escolar i 
posar a disposició de les escoles i dels professionals interessats una eina d’ajuda que orienti 
el procés de constitució del fons d’una biblioteca escolar. Aquest primer treball recomana els 
fons bibliogràfics destinats a les etapes d’educació infantil i primària. La proposta de lectura 
reuneix obres disponibles en el mercat i destinades específicament a l’alumnat.  
 
Les bibliografies útils han d’estar constantment actualitzades. El nostre treball ha tingut 
present que calia fer una tria molt bàsica, però necessitàvem incloure obres per a cada cicle 
formatiu; calia incloure títols de totes les matèries, però ens hem trobat amb les limitacions 
de la producció editorial, especialment en diversos camps dels llibres de coneixements: 
història, ciències i tecnologia; calia fer un lloc als mestres de la tradició i alhora escoltar les 
veus contemporànies més fermes. Tot plegat dóna la mesura de la dificultat de limitar la tria a 
300 títols de llibres d’imaginació i 300 títols de llibres de coneixements.   
 
La tria bibliogràfica es presenta com un punt de partida, inici d’un itinerari on s’apleguen les 
propostes d’un grup de bibliotecaris i professionals de l’educació, que des de fa temps que 
treballem en aquest camp i que ara tenim l’oportunitat de compartir el projecte bibliogràfic 
obrint un ventall de possibilitats i poder ampliar la proposta de lectura amb les vostres 
aportacions. Un itinerari que també té com a referent el treball desenvolupat des del Servei 
de Cooperació Bibliotecària, a través del SIS Servei d’Informació Selectiva i la publicació de 
la Bibliografia selectiva, on podreu resoldre algunes de les limitacions exposades a través de 
diverses bibliografies temàtiques destinades a les biblioteques públiques de Catalunya. 
Queda per treballar encara per la proposta de lectura una tria de revistes bàsiques i una 
selecció de còmics destinada al infants, camps imprescindibles que estem segurs que ben 
aviat es podran preparar.  
 
Esperem, doncs, que els itineraris que seguim i la proposta que us oferim responguin a les 
necessitats i els interessos del vostre servei bibliotecari. Així també, esperem que ens 
indiqueu les propostes bibliogràfiques que poden millorar aquest projecte en construcció.  
 
 
 
 
Glòria Pérez-Salmerón  
Cap del Servei de Cooperació Bibliotecària 
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I INFANTIL CONEIXEMENTS  I0 Obres generals 

I0 Obres generals 

I0 Obres generals 

JAFFÉ, Laura. -- Casi todo : los árboles y las flores, las frutas y las verduras, los 
animales, el cuerpo humano, los trajes del mundo, las casas, las herramientas... / 
ilustraciones: Joëlle Jolivet.  -- El Aleph,  2005. -- 31 p.  -- ISBN 84-7669-708-2  
20,90 €   
Diccionari visual per als més petits. Àlbum de gran format que consta d'un vocabulari en imatges organitzat 
per temes. Al final del llibre hi ha un índex temàtic que explica el significat de cada paraula de manera 
acurada. La complexitat d'algunes paraules fa recomanables les explicacions d'un adult. 
 
Món meravellós : col·lecció.  -- Cruïlla,  1994-    . -- 40 v. -- (Món meravellós). -- ISBN 
84-7629-525-1 
446,00 €   
Col·lecció en curs de publicació, molt adient per a primers lectors. Com a enciclopèdia temàtica 
recomanem que a les biblioteques cada volum es classifiqui dins el tema que li pertoca. És una traducció 
de l'obra francesa Gallimard Jeunesse. Hi ha edició en castellà. 
 
El pequeño Larousse ilustrado : 2007.  -- Larousse,  2006. -- 1824 p.  -- ISBN 84-8332-
858-5  
30,00 €   
Actualització del diccionari enciclopèdic il·lustrat. Inclou un CD-ROM amb més de 5.000 elements 
multimèdia: fotografies, dibuixos, animacions, cartografia interactiva, etc. 
 
Proa : diccionari enciclopèdic. -- 2a reimpr. -- Enciclopèdia Catalana,  1998-2001. -- 12 
v.  -- ISBN 84-7739-577-2  
1.266,00 €   
Diccionari enciclopèdic bàsic que condensa la informació essencial de la Gran enciclopèdia catalana en un 
grau més elemental. L'obra tracta de forma més resumida les entrades de les diferents àrees de 
coneixements i reuneix el lèxic bàsic de la llengua catalana. 
 
Proa : enciclopèdia catalana temàtica / consell assessor: Salvador Alsius i Clavera ... 
[et al.].  -- Enciclopèdia Catalana,  1997-2001. -- 10 v.  -- ISBN 84-412-2693-8  
1.112,70 €   
Enciclopèdia temàtica indicada per a estudiants de primària i ESO. Estructurada en cinc blocs temàtics: 
volums 1 i 2: El medi natural; volums 3 i 4: El medi construït; volums 5 i 6: El medi social; volums 7 i 8: 
Llenguatge i cultura, i volums 9 i 10: L'esfera del saber. Exposició molt didàctica dels coneixements amb un 
bon complement d'il·lustracions. 
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I1 Filosofia 

I1 Filosofia 

I1 Filosofia. Psicologia 

BRAMI, Elisabeth. -- Como todo lo que nace / ilustraciones de Tom Schamp.  -- 
Kókinos,  2000. -- 28 p.  -- ISBN 84-88342-29-2  
12,00 €   
"Como la flor perfumada... que deja caer sus pétalos... un día a nosotros también se nos acabará el 
tiempo". Metàfores, amb unes il·lustracions molt poètiques, sobre el tema de la mort. 
 
BRENIFIER, Oscar. -- Què és la vida?.  -- Edebé,  2006. -- 100 p. -- (Super preguntes). 
-- ISBN 84-236-7733-8  
14,50 €   
Per què la vida és tan dura? Per què morim? Com pots ser feliç a la vida? Unes preguntes bastant 
profundes i de pes, oi? Doncs ara penseu que qui les ha fet és un nen de set anys. Com li podries 
contestar? Què li diries? La col·lecció SuperPreguntes tracta de donar resposta d'una manera amena i 
senzilla a les grans qüestions de la humanitat plantejades pels més petits. Un altre títol d'aquesta col·lecció 
de referència: Què són els sentiments. Hi ha edició en castellà. 
 
GISBERT, Montse. -- Les petites (i grans) emocions de la vida.  -- Tàndem,  2003. -- 72 
p.  -- ISBN 84-8131-465-X  
13,00 €   
Descripció de l'univers de les sensacions i les emocions es manifesten a través d'un text senzill adreçat a 
nens i nenes que llegeixen sols. Els que comencen a llegir podran seguir cada definició a partir del 
concepte escrit en lletra de pal i l'atenta lectura de la imatge. 
 
LABBÉ, Brigitte ; PUECH, Michel. -- La vida i la mort. -- 3a ed. -- Cruïlla,  2002. -- 39 
p. -- (Pensa-hi). -- ISBN 84-661-0231-0  
5,05 €   
Breu reflexió sobre la vida i la mort. Bona aproximació a un tema del tot espinós i que provoca temors. 
Il·lustracions divertides. Altres títols de la col·lecció dedicats al camp del pensament i de les emocions: Allò 
que sabem i allò que no sabem, Bonic o lleig, El coratge i la por, L'èxit i el fracàs, La felicitat i la tristesa i 
L'orgull i la vergonya. Hi ha edició en castellà. 
 
WEATE, Jeremy. -- Història de la filosofia per a joves : "penso, per tant existeixo".  -- 
Blume,  2002. -- 64 p.  -- ISBN 84-95939-24-X  
16,90 €   
Introducció molt bàsica a la història de la filosofia. L'autor es centra en l'obra i el pensament dels filòsofs 
més importants de la tradició occidental (Sòcrates, Plató, Aristòtil, Epicur, Tomàs d'Aquino, Descartes, 
Kant, etc.), les escoles de pensament on van desenvolupar les seves teories i un apunt molt breu sobre la 
filosofia actual. Com altres llibres de l'editorial anglesa Dorling Kindersley, aquest destaca per les 
nombroses fotografies i il·lustracions, la diversitat de tipografies i una maquetació del text que no ajuda 
massa el lector poc avesat a cercar informació concreta. Malgrat això, destaquem l'obra pels seus 
continguts i perquè dins d'aquest camp la producció és més aviat escassa. Hi ha edició en castellà. 
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I INFANTIL CONEIXEMENTS  I1 Filosofia 

I17 Ètica 

BEN JELLOUN, Tahar. -- El racisme explicat a la meva filla. -- 10a ed. -- Empúries,  
2001. -- 59 p. -- (Biblioteca universal Empúries). -- ISBN 84-7596-582-2  
8,50 €   
L'escriptor marroquí descobreix, a través d'un diàleg amb la seva filla, els motius profunds que porten les 
persones a comportar-se de manera racista. Un altre títol de Tahar Ben Jelloun dedicat a reflexionar sobre 
els valors fonamentals de les persones: Elogi de l'amistat (Empúries). Durant uns anys, els diàlegs 
temàtics adreçats als joves com a fórmula didàctica es van multiplicar. Vegeu-ne una mostra: El civisme 
explicat a la meva filla (Empúries), El divorci explicat als nostres fills (Empúries), etc. Hi ha edició en 
castellà. 
 
BRENIFIER, Oscar. -- Què és el bé i el mal?.  -- Edebé,  2006. -- 64 p. -- (Super 
preguntes). -- ISBN 84-236-7739-7  
14,50 €   
Petites reflexions filosòfiques sobre la vida i el món. El llibre està estructurat en cinc apartats que responen 
a llei, amabilitat, obediència, paraula, llibertat, generositat. Cada apartat conté preguntes i respostes que 
ajuden a expressar el raonament del lector. Il·lustracions clares i expressives que li donen un aire amable i 
divertit i fan que el text sigui menys àrid. Hi ha edició en castellà. 
 
LABBÉ, Brigitte ; PUECH, Michel. -- La violència i la no-violència.  -- Cruïlla,  2003. -
- 39 p. -- (Pensa-hi). -- ISBN 84-661-0635-9  
5,05 €   
Títol dedicat a les actituds violentes que forma part de la col·lecció de referència Pensa-hi. Altres títols de 
la sèrie que s'ocupen dels valors morals: De veritat o de mentida?, El bé i el mal, La justícia i la injustícia, 
Ser i aparentar, La meva llibertat i la dels altres i Manar i creure. Hi ha edició en castellà. 
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I2 Religió 

I2 Religió 

I2 Religió 

La Bíblia / selecció i adaptació: J. M. Rovira Belloso ; il·lustracions: Carme Solé 
Vendrell. -- 5a ed. -- Destino,  2001. -- 203 p.  -- ISBN 84-9710-015-8  
14,75 €   
Adaptació per a infants de l’antic i d'el nou testament per apropar el text bíblic als infants i joves. Històries 
narrades amb encert, llegibles i entenedores. De la qualitat de les il·lustracions i de l’acurada edició en 
resulta un bon llibre. Hi ha edició en castellà. 
 
Déu té més d'un nom! / projecte i coordinació: Ignasi Ricart. -- 2a reimpr. -- Claret,  
2004. -- 117 p.  -- ISBN 84-8297-540-4  
21,00 €   
Introducció a la realitat sagrada del misteri de Déu, viscut des de la perspectiva hindú, budista, jueva, 
cristiana i musulmana, segons l'ordre d'aparició en la història de cada religió o creença. El llibre pretén 
promoure el diàleg dels infants amb totes les persones que, al seu voltant, viuen una religió diferent. De 
cada religió s'expliquen les creences, els llibres sants, les festes, els sagraments, com i on s'expressa la 
seva fe i, finalment, s'inclou un petit vocabulari relacionat. Molt recomanable. 
 
LABBÉ, Brigitte ; PUECH, Michel. -- Déu i els déus. -- 3a ed. -- Cruïlla,  2002. -- 37 p. 
-- (Pensa-hi). -- ISBN 84-661-0233-7  
5,05 €   
Apropament força entenedor a aquest tema per tal que els infants se'n puguin fer una primera idea. Les 
il·lustracions ajuden a la comprensió de les idees expressades. Hi ha edició en castellà. 
 
ROGERS, Kirsteen ; HICKMAN, Clare. -- Religiones del mundo : con links de 
internet.  -- Usborne,  2005. -- 127 p.  -- ISBN 0-7460-5093-3  
18,50 €   
Introducció de caràcter general al món de les religions: història, creences espiritruals, ritus i costums, el 
paper de la religió dins de cada cultura, etc. Àlbum il·lustrat i amb molt bon material d'acompanyament: 
cronologia, distribució geogràfica de les religions, etc. La informació del text es pot ampliar a través dels 
enllaços a Internet que acompanyen la informació de cada capítol. Han col·laborat en la redacció de l'obra 
nombroses comunitats religioses de la Gran Bretanya. 
 
TELLO, Antonio ; COMA-CROS, Daniel ; PALACIO, Jean-Pierre. -- Atles bàsic de les 
religions.  -- Parramón,  2004. -- 96 p.  -- ISBN 84-342-2686-3  
11,50 €   
Visió de les creences i religions de cada poble. La informació breu però amb una certa complexitat fa que 
sigui un llibre a l’abast dels bons lectors. La il·lustració i les fotografies situen també art, història i cultura.  
Hi ha edició en castellà.  
 
WEINHOLD, Angela. -- Les nostres religions.  -- Elfos,  2005. -- 18 p. -- (Què? Com? 
Per què?). -- ISBN 84-8423-180-1  
14,90 €   
Text senzill de caràcter general i introductori a les religions del món. Té com al·licient el joc de descobrir i 
obrir finestretes que no només tenen una finalitat de manipulació sinó que també amplien la informació del 
text. Unes il·lustracions ben documentades expliciten diferents aspectes culturals. Editat també en castellà. 
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I INFANTIL CONEIXEMENTS  I2 Religió 

I29 Mitologia 

MCCAUGHREAN, Geraldine. -- El cavall de Troia ; La caixa de Pandora / 
il·lustracions de Tony Ross.  -- Cruïlla,  2001. -- 48 p. -- (Mites). -- ISBN 84-661-0182-9 
4,50 €   
Col·lecció que apropa els mites clàssics d'una manera senzilla als primers lectors. Altres títols apareguts: 
Teseu i el minotaure, Els dotze treballs d'Hèrcules, Jàson i el vello d'or, Dèdal e Ícar el rei Mides, Zeus i els 
Titans, Zeus i els Titans, Zeus i els Titans, Atena i l'olivera, Perseu i la Gòrgona Medusa, Persèfone i les 
llavors de magrana i Les Aventures d'Ulisses. Hi ha edició en castellà. 
 
PHILIP, Neil. -- Mitología.  -- Pearson Alhambra,  2004. -- 71 p. -- (Viva imagen). -- 
ISBN 84-205-4299-7 
12,30 €   
Introducció breu als déus i mites de totes les cultures. La documentació de cada concepte es completa en 
una imatge i un peu de fotografia extens. L'estructura permet fer tres tipus de lectura: una simple del text 
introductori; una de més aprofundida amb la lectura dels peus de les fotografies; i una de selectiva en 
funció de l'interès que pot suscitar una imatge prescindint del context. Cal destacar la claredat de les 
fotografies així com la documentació que forneix l'apèndix i el glossari.  
 
SCHWAB, Gustav. -- Dioses y héroes de la Grecia antigua. -- 4a ed. -- Juventud,  2005. 
-- 248 p. -- (Cuentos universales). -- ISBN 84-261-3182-4  
24,00 €   
Recreació literària de dos cicles mitològics: les metamorfosis i l'aventura de Jasón i els argonautes. Gustav 
Schawb, poeta alemany mort l'any 1850, és l'autor d'aquesta recreació dels mites amb un clar estil 
romàntic. 
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I3 Ciències socials 

I3 Ciències socials 

I3 Ciències socials 

 
ABELLA, Tomàs. -- E d'escola.  -- Intermón,  1999. -- 26 p.  -- ISBN 84-89970-70-X  
9,90 €   
La Fàtima Hassane, una jove estudiant del Txad, ens introdueix en l'activitat  de la seva escola (les 
classes, el pati, el dinar...) i ens acosta a la realitat quotidiana dels infants de l'Àfrica. Tomàs Abella és 
l'autor d'una sèrie d'àlbums il·lustrats molt interessants per apropar les diverses formes de vida i cultures 
del món sobre els infants a: D de dona, S de solidaritat i T de treball infantil. Hi ha edició en castellà. 
 
ARÀNEGA, Mercè. -- Els drets i deures dels infants / redacció del text per Josep-
Francesc Delgado.  -- Edebé,  2002. -- 48 p. -- (Drets i deures). -- ISBN 84-236-6315-9  
7,80 €   
Divulgació educativa de la Declaració Universal dels Drets dels Infants, aprovada per les Nacions Unides 
el 1959. Els autors, a més d'explicar els drets d'una forma visual i amb un text breu i un llenguatge senzill, 
també expliquen els deures que han de complir els infants per gaudir dels seus drets. S'inclou el text 
íntegre de la Declaració de 1959. Altres títols de la col·lecció: Els drets i deures dels éssers humans i Els 
drets i deures dels animals. Editat també en castellà. 
 
CELA, Daniel ; COSTA, Jordi. -- Digue'm coses del teu país : 30 e-mails per a la 
diversitat.  -- Parramón,  2004. -- 141 p.  -- ISBN 84-342-2651-0  
19,50 €   
Trenta històries en forma de trenta missatges electrònics que expliquen fets quotidians que succeeixen als 
carrers, a les cases i a les escoles de trenta països del món. El lector més tafaner podrà clicar damunt de 
cada missatge per obtenir més informació. Recomanable al cicle superior i a l'ESO. Hi ha edició en 
castellà. 
 
COTS I MONER, Jordi ; CUSÓ I TORELLÓ, Montserrat. -- Això són els drets dels 
infants.  -- Mediterrània,  1998. -- 16 p.  -- ISBN 84-89622-90-6  
4,66 €   
Text que contribueix a acomplir dos objectius: per una banda, que infants i adolescents coneguin els seus 
drets i en comprenguin el contingut; i per l'altra, permet que els adults prenguin consciència que els infants 
i joves tenen drets i necessitats diferents que cal respectar. 
 
LABBÉ, Brigitte ; PUECH, Michel. -- Els nens i les nenes.  -- Cruïlla,  2002. -- 39 p. -- 
(Pensa-hi). -- ISBN 84-661-0406-2  
5,05 €   
Volum sobre els nens i les nenes publicat dins d'aquesta col·lecció de textos breus que volen acostar els 
infants al món de les idees i dels valors humans. Hi ha edició en castellà. 
 
MCLAREN, Thando. -- Així és el meu dia.  -- La Galera,  2006. -- 10 p.  -- ISBN 84-
246-2144-1  
14,00 €   
Llibre interactiu que mostra com nens de diferents cultures viuen el dia a dia. Nens del Marroc, del Japó, 
de Barcelona i de la Guyana ens expliquen les seves vivències, i podem veure les semblances i les 
diferències de la seva quotidianitat. Especialment recomanat per al cicle inicial. 
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I INFANTIL CONEIXEMENTS  I3 Ciències socials 

MUSCAT, Bruno ; BOISTEAU, Manu. -- Niñ@@s sin derechos ¡no!.  -- San Pablo,  
2006. -- 37 p. -- (Aprende a decir ¡no!). -- ISBN 84-285-2845-4  
6,25 €   
Altres títols d'aquesta col·lecció bàsica dedicada als drets i a la protecció dels infants: Maltrato, ¡no!; 
Abusos sexuales, ¡no! i Violencia, ¡no!!. 
 

I39 Tradicions, festes i imaginari popular 

ANGUERA, Mercè. -- I ara què ve? : costumari per a nens i nenes / il·lustracions: 
Cristina Losantos.  -- La Galera,  2005. -- 16 f.  -- ISBN 84-246-3435-7  
15,00 €   
La castanyada,el Nadal, els Reis, el Carnestoltes, el Diumenge de Rams, Sant Jordi i Corpus són algunes 
de les festes populars incloses en aquest costumari ordenat cronològicament. El text explicatiu de cada 
festa va acompanyat d'una il·lustració representativa i amb tota mena de detalls. 
 
CARRASCO, Xavier. -- La nit de Sant Joan.  -- La Galera,  2002. -- 22 p. -- (La Galera 
popular). -- ISBN 84-246-1489-5  
9,00 €   
Tot explicant un conte, l'infant coneixerà el significat i les tradicions de la nit de Sant Joan. Tot el poble es 
prepara per a la festa, una nit màgica en què pot passar qualsevol cosa, encenent grans fogueres, menjant 
coca i rentant-se la cara per tenir bellesa i salut durant tot l'any. 
 
Pito, pito, colorito : folclore infantil / ed.: C. Bravo-Villasante. -- 3a ed. -- José J. de 
Olañeta,  2005. -- 74 p. -- (Álbumes). -- ISBN 84-7651-126-4  
16,83 €   
Breu mostra dels diferents gèneres tradicionals del folklore infantil castellà: cançons de bressol, 
embarbussaments, endevinalles, nadales i acudits. 
 
SAYRACH I FATJÓ DELS XIPRERS, Narcís. -- Petita història de Sant Jordi / 
il·lustració: Pilarín Bayés. -- 5a reimpr. -- Mediterrània,  2005. -- 16 p. -- (Petites 
històries). -- ISBN 84-89622-44-2  
5,00 €   
Visió que des de diferents cultures tenen d’un dels personatges llegendaris més nostrats. 
 
SOLER I AMIGÓ, Joan. -- Llegendes del drac, l'heroi i la donzella.  -- Baula,  2005. -- 
165 p.  -- ISBN 84-479-1354-6  
18,50 €   
Selecció de llegendes d’arreu del món que expressen la lluita de l’heroi contra el monstre per deslliurar una 
donzella. Del Ramaiana hindú als combats iniciàtics de la mitologia grega. De la saga víking de Sigfrid a la 
gesta romànica del cavaller sant Jordi. El llibre vol mostrar els contrastos amb què s’expressa aquest mite 
universal, les arrels de les arrels de les rondalles.  
 
VINYES, Jordi. -- Sant Jordi! Sant Jordi!. -- 4a ed. -- La Galera,  2004. -- 22 p. -- (La 
Galera popular). -- ISBN 84-246-1465-8  
9,00 €   
La llegenda de Sant Jordi explicada per als més petits, amb lletra lligada i unes excel·lents il·lustracions 
que recreen el món medieval. 
 
Visquem les festes.  -- Miquel A. Salvatella,  1998. -- 43 p. -- (Espigó). -- ISBN 84-
8412-011-2  
7,00 €   
Totes les festes que no hem de perdre, la seva història i com se celebren. 
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I3 Ciències socials 

I398 Dites, proverbis i refranys 

BLANCH, Xavier ; ESPOT, Laura. -- Fer l'animal : bestiari popular il·lustrat.  -- La 
Galera,  1999. -- 209 p. -- (El bagul). -- ISBN 84-246-5806-X  
15,00 €   
Recopilació d'expressions de l'imaginari popular que fan referència a un animal. Estructurat en sis apartats: 
locucions, frases fetes, endevinalles, embarbussaments, refranys i un apartat que aplega objectes o 
subjectes que popularment s'han designat amb nom d'animal. 
 
CARBÓ, Joaquim. -- L'home dels nassos : el curs de l'any a través de dites, poemes i 
cançons.  -- La Galera,  1995. -- 151 p. -- (El bagul). -- ISBN 84-246-5801-X  
15,00 €   
Dites, poemes i cançons classificades segons els mesos de l’any amb un fil conductor narratiu. És 
interessant l’agrupació del folklore de cada mes. 
 
Proverbis de tot el món / il·lustracions: Axel Scheffler. -- 2a ed. -- Destino,  2001. -- 125 
p.  -- ISBN 84-233-2989-5  
11,95 €   
Antologia de dites de diverses cultures sobre temes com la sort, la saviesa, l'amistat, etc. La versió 
catalana és de Xavier Roca-Ferrer. Hi ha edició en castellà. 
 
Què t'empatolles? : recull d'embarbussaments / ed.: Josep Batllori i Jordi Batllori. -- 2a 
ed. -- La Galera,  1998. -- 120 p. -- (El bagul). -- ISBN 84-246-5802-7  
15,00 €   
Recull temàtic d’embarbussaments, per exercitar la memòria i treballar la dicció i la fonètica tot fent jocs de 
llengua. 
 
SALVÀ, Francesc. -- Refranys il·lustrats i comentats.  -- Miquel A. Salvatella,  2001. -- 
43 p. -- (Espigó). -- ISBN 84-8412-122-4  
7,00 €   
Recopilació de refranys il·lustrats i comentats per Francesc Salvà. L'aprenentatge i un desig de moralitat 
són els principals motius d'un refrany. Salvà, amb el seu peculiar estil, aconsegueix sense un esforç 
excessiu mostrar, mitjançant aquest recurs popular, un seguit d'ensenyances sovint molt útils per a la vida 
quotidiana. Altres títols de la col·lecció: El Gegant del pi, Pobles, festes i tradicions. 
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I5 Ciències 

I5 Ciències 

KERROD, Robin ; HOLGATE, Sharon Ann. -- Cómo funciona la ciencia.  -- Espasa-
Calpe,  2005. -- 160 p.  -- ISBN 84-670-1554-3  
19,90 €   
Introducció lúdica al coneixement científic. L'àlbum mostra els fonaments bàsics de la ciència a partir 
d'unes explicacions breus dels fenòmens que s'il·lustren amb experiments molt senzills. 
 
MAYNARD, Christopher. -- Ciència a casa.  -- Molino,  2002. -- 48 p.  -- ISBN 84-
272-4871-7  
16,00 €   
Obra il·lustrada d'experiments científics per introduir-se en el món de la ciència. Explica de manera senzilla 
més de 50 activitats per realitzar a casa: proves d'acidesa, el corrent elèctric, el moviment, etc. Un altre 
títol de la col·lecció: Ciència a l'aire lliure. Hi ha edició en castellà 
 
MEIANI, Antonella. -- El gran libro de los experimentos : más de 200 experimentos 
para aprender a divertirse con la ciencia. -- 5a ed. -- San Pablo,  2005. -- 262 p.  -- 
ISBN 84-285-2266-9  
25,25 €   
Recull d'experiments fàcils de realitzar per introduir-se en el món de la ciència d'una forma didàctica: els 
secrets de l'aire, de l'aigua i de la llum, el magnetisme i l'electricitat, el moviment i l'equilibri dels cossos, 
etc. 
 

I51 Matemàtica 

ABEL, Simone. -- Divido.  -- Edelvives,  2001. -- 16 p. -- (Números divertidos). -- ISBN 
84-263-4353-8 
9,40 €   
Una manera d’exercitar la divisió amb clau de joc, construint puzles i figures diverses per iniciar-se i 
reforçar el concepte de divisió. 
 
Los trucos de las matemáticas / escrito por la Association Petits Débrouillards.  -- 
Ediciones SM,  2004. -- 91 p. -- (Experimentos). -- ISBN 84-348-9665-6  
8,00 €   
Experiments presentats de manera lúdica a partir de situacions quotidianes i agrupats en tres nivells de 
dificultat. Cada un dels experiments té una explicació guiada que especifica què es necessita i com s'ha de 
fer l’activitat. Destaquen unes il·lustracions divertides i alhora molt aclaridores per fer cada pas. 
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I52 Planetes i estrelles 

ARÀNEGA, Susanna ; GONZÁLEZ, Núria ; PORTELL RIFÀ, Joan. -- Els astres. -- 3a 
ed.. -- La Galera,  2002. -- 31 p. -- (Descobrim). -- ISBN 84-246-0276-5  
6,50 €   
Col·lecció de llibres de coneixements bàsics per a infants. Exposició molt elemental i didàctica dels temes. 
Altres títols de la col·lecció: El cos; Els sentits; L'elefant; Els arbres; Els astres; Els oficis; Els dinosaures; El 
menjar; Les abelles; La bicicleta; L'aigua. Hi ha edició en castellà. 
 
BANQUERI, Eduardo. -- El cel.  -- Parramón,  2006. -- 32 p. -- (Guies de camp). -- 
ISBN 84-342-2834-3  
9,00 €   
Guia de camp per a l’observació del cel nocturn. Presenta el món dels cometes, els meteors, els 
asteroides, els planetes, els estels, les galàxies i altres fenòmens de l’univers. Proporciona consells 
senzills sobre la utilització de binocles i telescopis. Conceptes clars i esquemàtics que s’acompanyen 
d’il·lustracions, fotografies, taules i mapes. Especialment indicat per al cicle superior. Hi ha edició en 
castellà. 
 
COUPER, Heather ; HENBEST, Nigel. -- Atlas visual del espacio. -- Reimpr. -- Bruño,  
2002. -- 64 p. -- (Atlas visual). -- ISBN 84-216-1816-4  
17,50 €   
Atles profusament il·lustrat sobre els fenòmens de l’univers. 
 
DYER, Alan. -- L'espai.  -- RBA : La Magrana,  2004. -- 64 p. -- (Els exploradors de 
National Geographic). -- ISBN 84-8298-326-1  
12,00 €   
Llibre interactiu que permet fer una primera exploració espacial per la regió més propera al cosmos i 
després viatjar per un  forat negre, o seguir l’explosió d’una supernova. Un llibre per viatjar a través de 
l’univers, especialment indicat per al cicle superior. Altres títols de la sèrie de temàtica geològica: El clima, 
Terratrèmols i volcans i Roques i minerals. Hi ha edició en castellà. 
 
GUIDOUX, Valérie. -- De día y de noche. -- 3a ed. -- Ediciones SM,  2003. -- 24 p. -- 
(Mi mundo). -- ISBN 84-348-6832-6  
13,73 €   
El tractament àgil i amè ajudarà els petits lectors a adquirir els conceptes bàsics sobre els fenòmens de 
l’univers que fan possibles el dia i la nit. Un llibre joc amb rodes, solapes, finestres, desplegables adequat 
per al cicle mitjà. Hi ha edició en català. 
 
ORTEGA, Ofelia. -- L'univers.  -- Parramón,  2005. -- 48 p. -- (El meu primer atles). -- 
ISBN 84-342-2708-8. --  
10,00 €   
Primera aproximació al món de la cosmologia, a través de textos i d'il·lustracions molt senzilles però molt 
clares. El llibre parla de les estrelles, els planetes, la Terra, el Sol i la Lluna o els robots que s'envien a 
l'espai, i inclou un capítol interessant sobre curiositats. Sèrie il·lustrada per a infants que ens introdueix de 
manera senzilla i entenedora en diferents temes: Les plantes, Els animals vertebrats, La vida. Hi ha edició 
en castellà. 
 
ROCA, Núria. -- L'univers.  -- Edebé,  2005. -- 35 p. -- (La Ciència et parla de ...). -- 
ISBN 84-236-7762-1 
9,00 €   
Introducció a l’astronomia. Textos senzills que permeten conèixer les característiques més bàsiques dels 
principals planetes. Hi ha edició en castellà. 
 

 16 
 



I INFANTIL CONEIXEMENTS  I5 Ciències 

TOLA, José ; INFIESTA, Eva. -- Atles d'astronomia. -- 2a ed. -- Parramón,  2002. -- 96 
p.  -- ISBN 84-342-2345-7  
11,50 €   
Un complet i atractiu panorama del firmament, amb il·lustracions clares i precises. Unes notes breus 
descriuen les característiques dels astres, el seu descobriment i observació, així com de la conquesta de 
l’espai exterior per part de l'ésser humà. El detallat índex alfabètic de les matèries afegeix un plus de 
qualitat didàctica. Llibre de consulta per als lectors més avesats i curiosos que vulguin aprofundir en el 
coneixement d’aquesta branca de la ciència. Recomanable al cicle superior i ESO. 
 
WEINHOLD, Angela. -- El rellotge i el temps.  -- Elfos,  2004. -- 16 p. -- (Què? Com? 
Per què?). -- ISBN 84-8423-175-5  
14,90 €   
Sota la pregunta: per què tot gira al voltant del temps? es troben un munt de respostes centrades 
especialment en els rellotges i les hores. Llibre joc profusament il·lustrat que permet conèixer de manera 
interactiva i col·lectiva el funcionament del pas del temps. Editat també en castellà. 

I53 Física i química 

LLANSANA, Jordi. -- Atles bàsic de física i química.  -- Parramón,  2003. -- 96 p.  -- 
ISBN 84-342-2569-7 
10,50 €   
Atles didàctic il·lustrat on es recullen els coneixements bàsics dels camps de la física i de la química. 
L'autor exposa els conceptes principals d'una forma molt didàctica, clara i concisa i els il·lustra amb un 
ventall molt ampli de recursos gràfics: dibuixos, fotografies, esquemes, etc. Hi ha edició en castellà. 
 
PRESS, Hans Jürgen. -- Experimentos sencillos con sólidos y líquidos.  -- Oniro,  2005. 
-- 95 p. -- (El juego de la ciencia). -- ISBN 84-9754-182-0  
6,00 €   
Recull d'experiments de física, amb material sòlid i líquid exposats de manera pràctica i entenedora. Se 
centra en la calor, l'evaporació i la vaporització, el fred i el gel, els líquids, la sustentació i la gravetat. Uns 
altres títols d'questa col·lecció bàsica d'experiments científics: Experimentos sencillos de física y química, 
Experimentos sencillos con la luz y el sonido, Experimentos sencillos sobre ilusiones ópticas. 
 
SUTHERLAND, Lin. -- Roques i minerals.  -- RBA : La Magrana,  2005. -- 64 p. -- 
(Els exploradors de National Geographic). -- ISBN 84-8298-348-2  
12,00 €   
Interessant manera de presentar un tema, en aquest cas les roques i els elements que les componen: els 
minerals, seguint els criteris, més que d’un atles, d'un jove encuriosit que construeix un itinerari lector pel 
text a través dels enllaços que proposa el mateix llibre. Conté un bon glossari. El llibre és de format gran i 
les il·lustracions, fotografies i dibuixos, són impactants. Hi ha edició en castellà. 
 
TOLA, José. -- Atles bàsic de fòssils i minerals.  -- Parramón,  2003. -- 96 p.  -- ISBN 
84-342-2567-0 
10,52 €   
Atles temàtic il·lustrat d'introducció a la mineralogia i els fòssils. Contingut: coneixements per col·leccionar 
minerals i fòssils; cristalls i minerals; les roques; la història i el tipus de fòssils. La informació s'exposa de 
forma molt senzilla i s'acompanya d'un bon material gràfic. El seu caràcter didàctic fa de l'obra una eina 
molt adient per als estudiants. Altres títols de la sèrie: Atles bàsic de botànica i Atles d'astronomia. Hi ha 
edició en castellà. 
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I55 La Terra 

BANQUERI, Eduardo. -- La biosfera.  -- Parramón,  2005. -- 31 p. -- (Nuestro planeta). 
-- ISBN 84-342-2694-4  
9,00 €   
Un text que presenta des del punt de vista ecològic, la interconnexió de la vida en el planeta: la vida, la 
cadena alimentària, els diferents hàbitats naturals. També la influència de l’ésser humà sobre el medi: la 
contaminació, la destrucció dels ecosistemes i les espècies en perill d’extinció, entre altres. S'acaba fent 
una prospectiva sobre el futur de la terra.  
 
BAUSSIER, Sylvie. -- ¿En qué planeta vives?.  -- Ediciones SM,  2004. -- 24 p. -- (Mi 
mundo). -- ISBN 84-675-0296-7  
13,73 €   
Què hi ha al centre de la terra? Per què surt lava dels volcans? D'on ve l'aigua dels oceans? Girant rodes, 
obrint finestres i desplegant solapes es poden esbrinar moltes coses sobre el planeta Terra. Especialment 
indicat per al cicle mitjà. Hi ha edició en català. 
 
BEAUMONT, Émilie ; GAUDIN, Christine. -- Els volcans.  -- Fleurus,  2005. -- 123 p. 
-- (Imatge). -- ISBN 2-215-08282-8  
11,50 €   
Un llibre excel·lent per conèixer el món dels volcans, des de l’origen més remot fins a les temàtiques 
relacionades més puntuals. Té com a gran centre d’interès la vulcanologia i ofereix una bona seqüenciació 
dels continguts. Les il·lustracions de caire descriptiu i les fotografies s’adeqüen perfectament al tema. Té 
un bon índex temàtic. 
 
CLAYBOURNE, Anna ; DOHERTY, Gillian ; TREAYS, Rebecca. -- Enciclopedia del 
planeta Tierra.  -- Usborne,  2001. -- 160 p.  -- ISBN 0-7460-4526-3  
23,50 €   
Obra divulgativa d'introducció al planeta Terra destinada a estudiants: climatologia, geologia, zoologia, 
medi ambient, etc. Es complementa amb un apartat final que conté un glossari, adreces de pàgines web i 
altres dades d'interès sobre el tema. Molt bon nivell i estructura de la informació així com de les imatges 
que il·lustren el text. 
 
El corazón de la Tierra / escrito por la Association Petits Débrouillards.  -- Ediciones 
SM,  2002. -- 91 p. -- (Experimentos). -- ISBN 84-348-8694-4  
8,00 €   
Experiments presentats de manera lúdica a partir de situacions quotidianes i agrupats en tres nivells de 
dificultat. Cada un dels experiments disposa d'una explicació guiada, una llista del que es necessita i una 
descripció de com fer l'activitat. Destaquen unes il·lustracions divertides i alhora molt aclaridores per fer 
cada pas. 
 
GOURIER, James. -- La muntanya.  -- Cruïlla,  2005. -- 23 p. -- (Jocdoc). -- ISBN 84-
661-1209-X  
12,65 €   
Quins animals viuen a la muntanya? Què és una pastura? Per què hi ha allaus? Girant rodes, obrint 
finestres i desplegant solapes es poden esbrinar moltes coses sobre les muntanyes. Especialment indicat 
per al cicle mitjà. Hi ha edició en castellà. 
 
GREEN, Jen. -- Selvas.  -- Pearson/Alhambra,  2005. -- 36 p. -- (Al descubierto). -- 
ISBN 84-205-4382-9  
13,00 €   
Llibre il·lustrat de coneixements sobre les selves. Intenta sensibilitzar el jove lector sobre la preservació de 
les selves i els animals que hi habiten. Inclou fulls de transparències per descobrir què s'amaga sota el 
fullatge del bosc, dins el cau d'un insecte o a l'interior d'una planta carnívora. 
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GUIDOUX, Valérie. -- L'aigua.  -- Cruïlla,  2005. -- 23 p. -- (Jocdoc). -- ISBN 84-661-
1212-X  
12,65 €   
El cicle de l’aigua, els estats, els paisatges que determina, indrets amb abundància d’aigua i indrets amb 
manca d’aigua, la vida que genera i les fonts d’energia, són alguns del temes que de manera molt visual va 
desvetllant aquest llibre interactiu que permet el joc de descobrir què hi ha darrere les solapes, les 
finestres i els desplegables. Especialment indicat per a nens i nenes del cicle mitjà. Hi ha edició en 
castellà. 
 
HARRIS, Nicholas. -- Terremotos.  -- Ediciones SM,  2004. -- 31 p. -- (Paseo por el 
tiempo). -- ISBN 84-348-9663-X  
15,18 €   
La col·lecció Paseo por el tiempo continua utilitzant el recurs de l'índex retallat per avançar en el temps i 
explicar, en aquest cas, els terratrèmols. Les il·lustracions, algunes molt detallades, s'acompanyen de 
textos breus que expliquen les causes d'aquest fenomen d'origen natural, com es duen a terme les 
tasques de rescat i salvament, com s'obren les clivelles al terra, etc. Inclou un petit vocabulari al final del 
llibre. Altres títols de la col·lecció de ciències naturals:  Volcanes, Dinosaurios. 
 
METTLER, René. -- Album visual del agua.  -- Bruño,  2006. -- 32 p.  -- ISBN 84-216-
9775-7  
15,00 €   
El cicle hidrològic s'inicia a la primavera amb el desglaç a les muntanyes més altes. Mentre passem per les 
diferents estacions de l’any avancem per paisatges on coneixem la flora i la fauna que l’aigua determina. 
Els coneixements més específics els trobem en mapes i llegendes on queden situats els seus hàbitats. El 
llibre té dobles pàgines molt il·lustrades i atractives on es contextualitza la informació. 
 
PORTELL RIFÀ, Joan ; ARÀNEGA, Susanna. -- L'aigua.  -- La Galera,  2000. -- 31 p. 
-- (Descobrim). -- ISBN 84-246-0280-3  
6,50 €   
Introducció als diferents fenòmens relacionats amb l’aigua: el seu cicle, diferents paisatges on es pot trobar 
aigua, com fer arribar aigua a les ciutats, l’acció de l’home sobre l’aigua: la contaminació i la depuració, 
diferents utilitats de l’aigua; etc. Especialment indicat per a primers lectors de cicle inicial, per la tipografia 
de pal, els textos breus i clars i les nombroses fotografies. Hi ha edició en castellà. 
 
Los secretos del agua.  -- Ediciones SM,  2005. -- 12 p. -- (Enciclopeque). -- ISBN 84-
675-0449-8  
7,80 €   
Interessant i divertida invitació a conèixer els misteris que amaga l’aigua a partir d’experiments que 
semblen jocs de màgia. Tots els experiments tenen explicacions aclaridores de per què passen les coses: 
per què uns objectes suren i altres no, per què surt aigua dels brolladors, com es pot construir un pont 
entre dues ampolles per on circuli el líquid, com podem fer que canviï d’estat i desaparegui, etc. 
 
SMITH, Alastair ; TATCHELL, Judy. -- En el mar.  -- Usborne,  2004. -- 16 p. -- (Flip 
flap Usborne). -- ISBN 0-7460-6398-9  
10,00 €   
Llibre il·lustrat amb desplegables que descobreixen els detalls i les curiositats del fons marí. 
 
TOLA, José. -- Atles bàsic de geografia física.  -- Parramón,  2002. -- 96 p.  -- ISBN 84-
342-2461-5 
10,52 €   
Eina molt útil per conèixer la formació i l'evolució de la Terra i les característiques i transformacions dels 
elements que conformen el paisatge. Contingut: l'origen del planeta actual; els minerals i les roques; 
l'activitat del planeta; meteorologia i climatologia; els mars i els oceans; les aigües terrestres; la formació 
dels paisatges: l'erosió; i la cartografia. En l'atles, bàsicament il·lustrat, s'expliquen els conceptes principals 
d'una forma molt didàctica, clara i concisa. Hi ha edició en castellà. 
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WOOD, John Norris. -- Rius i llacs.  -- Símbol,  2004. -- 18 p. -- (Observant la natura). -
- ISBN 84-95987-15-5  
16,00 €   
Llibre de coneixements sobre els rius i llacs del nostre planeta i la fauna que hi habita. Inclou làmines 
desplegables que amaguen i amplien el camp de visió de l'observador i permeten el joc de la descoberta. 
Altres títols de la col·lecció: Boscos, Oceans i Selves. 
 
ZEITOUN, Charline. -- La terra / adaptació: Ana Gasol.  -- Combel,  2005. -- 23 p. -- 
(Què és?). -- ISBN 84-7864-502-0  
6,90 €   
Petits experiments fets amb materials a l’abast per tal de reproduir aspectes de la terra com ara la forma, 
les capes del seu interior, les plaques tectòniques, l’activitat magmàtica, l’erupció d’un volcà o un 
terratrèmol. L’explicació de cada experiment fet pas a pas i una il·lustració entenedora fan que les activitats 
siguin assequibles als nens i nenes a partir del cicle mitjà.  

I551 Temps i clima 

BANQUERI, Eduardo. -- El temps.  -- Parramón,  2005. -- 32 p. -- (Guies de camp). -- 
ISBN 84-342-2830-0 
9,00 €   
Introducció il·lustrada als fenòmens meteorològics: les estacions de l'any, què són els núvols, com es fa la 
predicció del temps, etc. Molt bon treball d'il·lustració. Hi ha edició en castellà. 
 
BAUMANN, Anne-Sophine ; LANGLOIS, Alex. -- El temps.  -- Cruïlla,  2006. -- 12 p. 
-- (Roda que roda). -- ISBN 84-661-1276-6  
12,50 €   
Un llibre interactiu que facilita els primers passos cap al coneixement de la meteorologia. Els conceptes, la 
presentació i el mecanisme senzill de funcionament el fan adequat per a parvulari i cicle inicial. 
 
Les estacions / il·lustracions: Catherine Brus.  -- Cruïlla,  2006. -- 12 p. -- (Roda que 
roda). -- ISBN 84-661-1277-4  
12,50 €   
Llibre joc que descobreix el ritme de les estacions a partir del joc interactiu de buscar la resposta correcta a 
una pregunta tot girant les rodes de cartó. Recomanable al cicle inicial. 
 
FORBES, Scout. -- El clima.  -- RBA : La Magrana,  2005. -- 64 p. -- (Els exploradors 
de National Geographic). -- ISBN 84-8298-346-6  
12,00 €   
Àlbum il·lustrat de coneixements on es dóna resposta a moltes qüestions sobre la meteorologia. Sumari: 
l'atmosfera; el rei sol; la circulació de l'aire; terra i mar; els fronts; els climes; l'aigua en tots els estats; els 
núvols; les precipitacions; la màgia dels colors. Hi ha edició en castellà. 
 
GUIDOUX, Valérie. -- Las cuatro estaciones. -- 5a ed. -- Ediciones SM,  2004. -- 24 p. 
-- (Mi mundo). -- ISBN 84-348-6834-2  
13,73 €   
Llibre interactiu per descobrir els elements que conformen les estacions de l’any, amb rodes, finestres i 
desplegables. 
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JONES, Annie. -- Las cuatro estaciones.  -- Ediciones SM,  2004. -- 46 p. -- (Saber al 
descubierto). -- ISBN 84-348-9675-3  
11,95 €   
Introducció didàctica a les quatre estacions de l'any i la seva relació amb el medi natural i animal. 
Continguts: la diferència entre temps i clima, les característiques de cada estació, el canvi climàtic, la vida 
de les plantes, la metamorfosis que experimenten alguns animals, la pol·linització, les migracions, etc. 
Annie Jones és autora de nombrosos llibres educatius i especialista en ciències naturals. 

I56 Vida prehistòrica. Fòssils 

DAVIDSON, Susanna. -- Atlas mundial de los dinosaurios con links de internet.  -- 
Usborne,  2005. -- 144 p.  -- ISBN 0-7460-6887-5  
22,00 €   
Una visió global de la localització dels dinosaures abans de desaparèixer. Es tracta d’un llibre de 
concepció actual ja que a través d'enllaços, que la mateixa editorial s’ocupa d’actualitzar, el lector pot 
accedir a una àmplia informació sobre el tema escollit. Recomanable a cicle superior. 
 
PHILIPPO, Sophie. -- Els secrets del mamut.  -- Combel,  2006. -- 43 p.  -- ISBN 84-
9825-039-0  
11,40 €   
Descobriment d’un dels mamífers més rellevants de l’era glacial a partir de diferents propostes lectores i 
d'unes bones il·lustracions. Recomanable a cicle mitjà. 
 
ROLLAND, Claudine. -- Els dinosaures.  -- Cruïlla,  2003. -- 22 p. -- (Jocdoc). -- ISBN 
84-661-0656-1 
12,65 €   
Un munt de curiositats sobre els dinosaures troben resposta en aquest llibre interactiu: com i on vivien, què 
menjaven, els seus costums... Molt atractiu i engrescador per a nens i nenes del cicle mitjà. Hi ha edició en 
castellà. 
 
WILLIS, Paul. -- Dinosaures.  -- RBA : La Magrana,  2006. -- 64 p. -- (Els exploradors 
de National Geographic). -- ISBN 84-8298-363-6  
12,00 €   
Col·lecció bàsica de llibres il·lustrats de coneixements. L'àlbum ens proposa seguir diferents itineraris per 
descobrir el món dels dinosaures. Sumari: presentem els dinosaures, galeria de dinosaures, l'enigma dels 
dinosaures. Hi ha edició en castellà. 

I57 Ciències naturals 

Alerta, alimentos.  -- Ediciones SM,  2001. -- 60 p. -- (Cuida tu mundo). -- ISBN 84-
348-7822-4  
13,50 €   
Els aliments són necessaris per a tothom, però no sempre es produeixen de manera sostenible i aquest 
llibre proporciona una informació extensa i documentada sobre com s'hauria de tractar aquest problema a 
escala mundial. 
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Animales y plantas.  -- Larousse,  2001. -- 103 p. -- (Larousse descubre). -- ISBN 84-
8016-707-6  
15,00 €   
Volum de la sèrie Larousse descubre dedicat als regnes vegetal i animal. Una bona estructura de la 
matèria, uns textos explicatius molt clars, unes magnífiques il·lustracions es complementen amb un bon 
material d'acompanyament: minidiccionari amb definicions de termes, dades complementàries, fets 
sorprenents i biografies dels naturalistes i biòlegs més famosos, etc. 
 
BANQUERI, Eduardo. -- El misterio de la vida.  -- Parramón,  2005. -- 31 p. -- (Nuestro 
planeta). -- ISBN 84-342-2693-6  
9,00 €   
Llibre de coneixements que respon a la pregunta què és la vida: l'origen, l'organització i la classificació dels 
éssers vius, les cèl·lules, les plantes, els mamífers, la reproducció, l'herència i la genètica, l'evolució de 
l'espècie humana. Un altre títol aparegut recentment: La biosfera. 
 
BASE, Graeme. -- La charca.  -- Omega,  2003. -- 10 p. -- (Omega infantil). -- ISBN 
84-282-1348-8 
26,50 €   
Explicació del cicle de les estacions a través dels hàbits dels animals de les planes d'Àfrica i la selva 
amazónica, dels boscos d'Amèrica del Nord i dels deserts australians. Les il·lustracions són excepcionals i 
el suport bàsic de la història. Graeme Base va ser el creador de Animalia. 
 
CLAYBOURNE, Anna. -- El gran libro de los genes y el ADN : con links de internet.  
-- Usborne,  2005. -- 63 p.  -- ISBN 0-7460-6640-6  
13,95 €   
Un text molt actualitzat per apropar-nos a la complexitat del món de la genètica amb l’ajut de diagrames, 
imatges i textos clars i senzills. L’índex remet als diferents aspectes de tot allò que abasta la genètica des 
de l'herència fins als aliments transgènics. Bon material d'acompanyament: cronologia, glossari, llista de 
científics rellevants i altres dades d'interès. 
 
CRUSAFONT SABATER, Anna. -- Venim de fa milions i milions d'anys : la història 
de la vida al nostre planeta: l'evolució.  -- Abadia de Montserrat,  2003. -- 36 p.  -- 
ISBN 84-8415-471-8  
12,00 €   
Un text narratiu i il·lustrat per familiaritzar els infants amb la prodigiosa aventura de l'evolució. Malgrat que 
és molt narratiu s'ajusta a una explicació científica del tema. 
 
DALBY, Elizabeth. -- Maravillas y misterios de la naturaleza : con links de internet.  -
- Usborne,  2005. -- 128 p.  -- ISBN 0-7460-6631-7  
20,00 €   
A través d'un índex de matèries es poden conèixer totes aquelles coses fascinants que ofereix la natura. 
Com tots els llibres d’aquesta col·lecció els enllaços que es recomanen amplien la informació exposada. 
 
Ecologia, el planeta viu / edició: Dolors Ortiz i Perpinyà.  -- Cruïlla,  2003. -- 43 p. -- 
(Biblioteca interactiva, món meravellós). -- ISBN 84-661-0695-2  
19,50 €   
Llibre didàctic d'introducció a l'ecologia amb unes il·lustracions molt acurades. Un breu repàs als temes 
fonamentals de la matèria: ecosistema, diversitat animal, reciclatge, conseqüències negatives de l'acció 
l'home, etc. Cada apartat consta de desplegables que faciliten l'aprenentatge. 
 
Formes i dibuixos de la natura / F. Michaud ... [et al.].  -- Cruïlla,  2005. -- 59 p.  -- 
ISBN 84-661-1117-4  
15,45 €   
Llibre en format apaïsat que proposa observar i descobrir les fotografies d'elements de la natura, i alhora, 
jugar a esbrinar què tenen en comú una cresta de gall i una fulla, la cua d'un gat i el coll d'un cigne, una 
rosella i una taràntula, etc. Un llibre molt ben pensat del qual s'ha fet una acurada edició. Un altre títol de 
l'editorial en la mateixa línia de descobriment de la natura: Colors de natura. 
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Naturaleza divertida / Pamela Hickman y la Federation of Ontario Naturalists.  -- Oniro, 
2004. -- 92 p. -- (El juego de la ciencia). -- ISBN 84-9754-095-6  
9,50 €   
A partir de senzills experiments l'equip del Ontario Science Centre aclareix als joves lectors qüestions 
sobre la naturalesa que els envolta: com observar els ocells i els insectes, com distingir els tipus de nius, 
com calcular l'edat dels arbres, etc. Els enunciats i el text que acompanyen les il·lustracions són 
entenedors i engresquen el lector a provar de fer algun dels experiments. Un altre títol de la col·lecció: 
Ciencia divertida. 
 
SLOAN, Christopher. -- La història de l'origen de l'home : la nostra evolució des dels 
avantpassats prehistòrics fins a l'actualitat.  -- National Geographic Society,  2005. -- 
79 p.  -- ISBN 84-8298-350-4  
15,00 €    
Llibre de coneixements sobre l'evolució i l'origen de la nostra espècie, des dels primers simis fins a l'humà 
actual. L'exposició dels continguts és exhaustiva, amena i entenedora, i es complementa amb nombroses 
il·lustracions i fotografies de qualitat, característica particular de l'editorial National Geographic. Hi ha edició 
en castellà. 
 
TOLA, José ; INFIESTA, Eva. -- Atles bàsic de biologia.  -- Parramón,  2002. -- 96 p.  -- 
ISBN 84-342-2459-3  
10,20 €   
Atles temàtic il·lustrat d'introducció a la biologia. Exposa la informació de forma molt senzilla i didàctica. 
Una gran varietat d'il·lustracions (fotografies, dibuixos i esquemes) complementa a la perfecció els textos 
explicatius. El seu caràcter didàctic la fa una eina molt adient per als estudiants. Altres títols de la sèrie: 
Atles de zoologia i Atles d'astronomia. Hi ha edició en castellà. 
 
TOLA, José ; INFIESTA, Eva. -- Atles bàsic d'ecologia.  -- Parramón,  2003. -- 96 p.  -- 
ISBN 84-342-2465-8 
10,52 €   
Atles temàtic il·lustrat d'introducció a l'ecologia. Permet conèixer com els éssers vius, els animals i les 
plantes comparteixen i interactuen amb el medi i com evolucionen i es veuen modificats quan canvien les 
condicions. Exposa la informació de forma molt senzilla i didàctica, i s'acompanya de nombroses 
fotografies, esquemes, taules, làmines, etc. Hi ha edició en castellà. 
 
VECCHIONE, Glen. -- Experimentos sencillos con animales y plantas.  -- Oniro,  
2002. -- 126 p. -- (El juego de la ciencia). -- ISBN 84-9754-007-7  
6,00 €   
Col·lecció infantil d'experiments relacionats amb les diferents disciplines científiques. Aquest volum està 
dedicat als experiments sobre animals i plantes: construir un panell solar ecològic, extreure ADN d’un teixit 
animal, etc. Cada experiment inclou: material necessari, procediment, resultat, explicació, consell, 
informació addicional. Unes altres novetats de la col·lecció: Experimentos sencillos sobre las leyes de la 
naturaleza, Experimentos sencillos de geología y biología, Ecología divertida. 

I58 Vida vegetal 

ARÀNEGA, Susanna ; GONZÁLEZ, Núria ; PORTELL RIFÀ, Joan. -- Els arbres. -- 2a 
ed.. -- La Galera,  2002. -- 31 p. -- (Descobrim). -- ISBN 84-246-0274-9  
6,50 €   
Una informació molt atractiva i didàctica sobre què cal saber dels arbres del nostre entorn: tronc, fulles, 
fruit, les coses que s’aprofiten, etc. El text escrit amb lletra de pal i unes il·lustracions afinades i precises 
fan que el llibre sigui accessible als nens i nenes des del cicle inicial. Hi ha edició en castellà. 
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MARCET, Xavier. -- Les plantes.  -- Parramón,  2005. -- 47 p. -- (El meu primer atles). 
-- ISBN 84-342-2706-1  
10,00 €   
Un llibre de textos senzills i il·lustrats, estructurat a la manera d’un atles, proporciona una variada 
informació sobre el món vegetal i la seva utilització. Hi ha edició en castellà. 
 
Plantas / un libro de Dorling Kindersley.  -- Alhambra,  2005. -- 48 p. -- (Abre los ojos). 
-- ISBN 84-205-4597-X  
11,00 €   
Un índex que adreça bé a totes les parts del tema possibilita l’accés directe al contingut escollit. Una 
descripció breu introdueix cada tema i les fotografies de les plantes amb un bon peu de text proporcionen 
tant una valuosa informació visual com textual. Especialment indicat per a nenes i nens de cicle mitjà. 
 
RENNET, Violette. -- La flor.  -- Combel,  2005. -- 23 p, -- (I tu, qui ets?). -- ISBN 84-
7864-278-1 
6,90 €   
Llibre adreçat a cicle inicial amb moltes fotografies, on s'explica el cicle de la flor. Cada capítol planteja una 
pregunta que convida a reflexionar i a triar la resposta entre tres alternatives. Altres títols de la mateixa 
col·lecció: L’arbre, El gatet, La petita girafa, La marieta, etc. 
 
SUZUKI, David. -- Descubre las plantas.  -- Oniro,  2003. -- 95 p. -- (El juego de la 
ciencia). -- ISBN 84-9754-062-X  
8,00 €   
Títol d'aquesta col·lecció bàsica d’experiments relacionats amb les diferents disciplines científiques. Aquest 
volum està dedicat a les plantes: crear un jardí dins d'una ampolla, fer un motlle amb fulles, assecar flors, 
fer tints amb plantes, etc. La major part dels elements, substàncies i materials que s'utilitzen són productes 
fàcilment assequibles i els experiments s'acompanyen d'instruccions clares i entenedores. 

I59 Vida animal 

Animals salvatges : el primer llibre de fotografies.  -- La Galera,  2001. -- 22 p. -- (El 
primer llibre de fotos). -- ISBN 84-246-3111-0  
5,70 €   
Llibre d'excel·lents fotografies amb un peu descriptiu, molt indicat per als més menuts. 
 
ARLON, Penelope. -- Enciclopedia de los animales : tu primer libro de consulta sobre 
el mundo animal.  -- Edebé,  2005. -- 160 p.  -- ISBN 84-236-7442-8  
19,95 €   
Introducció il·lustrada al món animal adreçada a estudiants de primària. Inclou els coneixements bàsics i 
curiositats sobre els principals grups d'animals, amanides amb un repertori variat de fotografies i 
il·lustracions. És un llibre DK. 
 
La enciclopedia de los animales / asesor científico: P. Whitfield. -- 8a ed. -- Ediciones 
SM,  2005. -- 262 p.  -- ISBN 84-348-6395-2  
25,95 €   
Guia descriptiva de més de 1000 espècies animals. Estructurada en sis capítols: mamífers, aus, rèptils, 
amfibis, peixos i insectes, aranyes i d'altres invertebrats. Cada apartat conté una introducció general a 
l'espècie i la identificació de cada animal. Resol amb encert la combinació de dibuixos i fotografies. 
 
FARNDON, John. -- La enciclopedia de los hábitats.  -- Ediciones SM,  2003. -- 128 p.  
-- ISBN 84-348-9093-3  
21,40 €   
Un excel·lent document per entendre i aprendre el món dels animals: on i com viuen i la seva relació amb 
el medi. Recomanable al cicle mitjà i al cicle superior. 
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HUGGINS-COOPER, Lynn. -- Pequeños animales.  -- Everest,  2005. -- 30 p. -- 
(Ciencia de primera mano). -- ISBN 84-241-8364-9  
5,29 €   
Llibre il·lustrat de coneixements adreçat a primers lectors. A partir d'una història narrativa es presenten 
diferents animals que podem trobar sota una pedra, damunt d'una fulla o penjats d'un fil: marietes, 
papallones, cucs, aranyes, mosquits, cargols, etc. Lynn Huggins-Cooper és professora de ciències a la 
Universitat de Newcastle. Un altre títol de la col·lecció: Plantas y flores. 
 
JOLIVET, Joëlle. -- Zoo lògic / consellera científica: Emmanuelle Grundmann.  -- 
Empúries,  2003. -- 33 p.  -- ISBN 84-7596-992-5  
25,50 €   
Gran àlbum il·lustrat que agrupa 400 animals segons el seu hàbitat, els seus costums o el color de la pell. 
Joëlle Jolivet ha comptat amb els consells científics de la zoòloga Emmanuelle Grundmann, que a més 
d'especificar el nom de cada animal destaca, al final del llibre, alguna de les seves singularitats. Hi ha 
edició en castellà. 
 
LEDU, Stéphanie. -- Petita enciclopèdia dels animals.  -- Cruïlla,  2005. -- 123 p.  -- 
ISBN 84-661-0804-1 
22,90 €   
Llibre molt indicat per reconèixer i identificar els animals, amb excel·lents fotografies. Especialment adreçat 
als més menuts. 
 
MARCET, Xavier. -- Els animals vertebrats.  -- Parramón,  2006. -- 48 p. -- (El meu 
primer atles). -- ISBN 84-342-2710-X  
10,00 €   
Primers descobriments sobre els animals vertebrats. Els continguts s'il·lustren de forma molt gràfica amb 
nombrosos dibuixos i fotografies. S'ha editat també en castellà. Altres títols de la mateixa col·lecció: La 
vida, Les plantes i L'univers. Recomanable al cicle mitjà. Hi ha edició en castellà. 
 
TAYLOR, Barbara. -- Atlas visual de los animales.  -- Bruño,  2005. -- 64 p. -- (Atlas 
visual). -- ISBN 84-216-9564-9  
15,00 €   
Un índex temàtic remet a cada una de les parts del tema. Encapçala cada capítol una síntesi i les 
il·lustracions es descriuen amb una informació més concreta. Recomanable al cicle superior. 
 
TEXIER, Ophélie. -- On viuen?.  -- Cruïlla,  2004. -- 12 p. -- (Xicdoc). -- ISBN 84-661-
0794-0  
14,10 €   
Llibre joc de colors vius i imatges sintètiques per descobrir els hàbitats d'animals diversos. Fàcilment 
manejable pels més menuts. 

I59 Vida animal. Espècies 

ARÀNEGA, Susanna ; PORTELL RIFÀ, Joan. -- Les abelles.  -- La Galera,  2000. -- 31 
p. -- (Descobrim). -- ISBN 84-246-0282-X  
6,50 €   
A partir d'unes excel·lents fotografies i d'un text breu i concret, amb tipografia de lletra de pal, s'obté tota la 
informació sobre la vida de les abelles, el treball en el rusc i l'obtenció de la mel. Conté un apèndix que 
amplia la documentació. Recomanable al cicle inicial. Hi ha edició en castellà. 
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BRINKLRY, Edward S. -- Aus.  -- RBA : La Magrana,  2005. -- 64 p. -- (Els 
exploradors de National Geographic). -- ISBN 84-8298-330-X  
12,00 €   
Què és una au? Com i on viuen les aus? Un llibre per trobar resposta a totes aquestes qüestions i on el 
món de les aus es pot descobrir a partir de diferents itineraris de lectura. Recomanable al cicle superior. Hi 
ha edició en castellà. 
 
COSTA-PAU, Rosa. -- Cigüeñas.  -- Parramón,  2005. -- 28 p. -- (Animales en família). 
-- ISBN 84-342-2732-0  
9,00 €   
Els primers lectors i lectores podran descobrir el món de les cigonyes: on viuen, què mengen, com es 
reprodueixen, com creixen o com és el seu primer vol. Al final del llibre, trobem una bateria de preguntes i 
adreces d'internet sobre la temàtica. 
 
COSTA-PAU, Rosa. -- Elefantes.  -- Parramón,  2004. -- 30 p. -- (Animales en família). 
-- ISBN 84-342-2644-8  
8,50 €   
Col·lecció de llibres de coneixements per a infants a partir de sis anys dedicada a diverses espècies 
animals. El seu hàbitat, com es relacionen, quina alimentació segueixen, l'emancipació, etc. Petites notes 
d'interès resumeixen la informació de cada capítol i els dibuixos s'ajusten força a la realitat. Al final del 
llibre, una bateria de preguntes ajudarà els nens a consolidar allò que han après. Altres títols de la sèrie: 
Delfines, Leones, Cigüeñas, Gorilas i Lobos. 
 
DENIS-HUOT, C. ; DENIS-HUOT, M. -- L'elefant : el gegant tranquil.  -- Cruïlla,  
2002. -- 29 p. -- (Minizoo). -- ISBN 84-661-0465-8  
7,30 €   
Col·lecció didàctica per apropar els més petits al món dels animals. Aquest volum descriu i il·lustra, amb 
magnífiques fotografies, tots els aspectes relacionats amb l'hàbitat i la vida dels mamífers més pesants del 
nostre planeta: els elefants. Altres títols de la sèrie dedicats a l'espècie dels mamífers: L'ós bru, El lleó, La 
guineu i El llop. Hi ha edició en castellà. 
 
DOHERTY, Gillian. -- Aves.  -- Usborne,  2001. -- 63 p. -- (Descubre y explora con 
links de internet). -- ISBN 0-7460-4514-X  
7,21 €   
Introducció bàsica il·lustrada al món de les aus. Ofereix una descripció atractiva i acurada de les espècies 
més representatives. Inclou l'opció d'enllaçar amb una pàgina web preparada per la mateixa editorial. 
Altres títols d'animals de la col·lecció: Tiburones, Los felinos, Dinosaurios i Serpientes. 
 
FIRTH, Rachel. -- Serpientes.  -- Usborne,  2001. -- 63 p. -- (Descubre y explora con 
links de internet). -- ISBN 0-7460-4516-6  
7,20 €   
Amb textos breus i concisos, nombroses fotografies i bona distribució de l'espai es mostren serps de tota 
mena junt amb els seus hàbits i costums. A més dels enllaços propis d'aquesta editorial s'ha de destacar 
un glossari extens. 
 
JULIVERT, Maria Àngels. -- Els ocells / text: Maria Àngels Julivert.  -- Parramón,  
2005. -- 32 p. -- (Guies de camp). -- ISBN 84-342-2828-9  
9,00 €   
Introducció il·lustrada al món dels ocells: la seva observació i identificació, la seva anatomia, etc. Molt bon 
treball d'il·lustració. Hi ha edició en castellà. 
 
LEBLOAS, Renée. -- L'orca : el terror dels oceans.  -- Cruïlla,  2004. -- 29 p. -- 
(Minizoo). -- ISBN 84-661-1016-X  
7,35 €   
Col·lecció didàctica destinada a apropar el món dels animals als més petits. És el torn de l'orca, el membre 
més gran de la família dels dofins. Les fotografies i els textos que les acompanyen ens apropen al 
comportament i als hàbits d'aquest animal: la cria, la migració, la caça, l'alimentació, etc. Altres títols 
dedicats als mamífers marins: La balena i El dofí. Hi ha edició en castellà. 
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MARIE, Christian. -- La marieta.  -- Combel,  2005. -- 23 p. -- (I tu, qui ets?). -- ISBN 
84-7864-231-5 
6,90 €   
Col·lecció de llibres de coneixements il·lustrats sobre els animals i les plantes adreçada als infants majors 
de quatre anys. Aquest volum tracta el petit món de les marietes: com mengen, quines són les seves 
habilitats o com es reprodueixen. Un altre títol: La petita girafa. 
 
El pato.  -- Edebé,  2004. -- 24 p. -- (Mira cómo crezco). -- ISBN 84-236-6886-X  
9,00 €   
Col·lecció de breus textos molt il·lustrats on es descriu el cicle de la vida de diversos animals. Una primera 
aproximació molt bàsica al tema on les fotografies capten amb molt de detall l'evolució de cada espècie 
escollida: El pingüino, La mariposa, La rana i El oso. La informació visual domina el text, com és habitual 
en els títols DK. 
 
La rana.  -- Edebé,  2004. -- 24 p. -- (Mira cómo crezco). -- ISBN    
9,00 €   
Un llibre excel·lent per conèixer i observar la vida de les granotes. S'hi pot veure perfectament tot el cicle 
evolutiu d'aquests amfibis. Unes bones fotografies i una documentació ben distribuïda el fan un llibre molt 
recomanable a partir del cicle inicial. 
 
Reptiles.  -- Alhambra,  2003. -- 48 p. -- (Abre los ojos). -- ISBN 84-205-3627-X  
11,00 €   
L'índex temàtic i les excel·lents fotografies, que s’acompanyen de descripcions breus i pertinents, 
constitueixen un llibre atractiu i fàcil de consultar. 
 
ROBERTSON, Matthew. -- Insectes i aranyes.  -- RBA : La Magrana,  2005. -- 64 p. -- 
(Els exploradors de National Geographic). -- ISBN 84-8298-344-X  
12,00 €   
Ttítol d'aquesta col·lecció de llibres de coneixements amb diferents itineraris per descobrir el món dels 
animals. En aquest volum, nombroses fotografies, textos estimulants i apartats especials ajuden a conèixer 
el món dels insectes i de les aranyes. Hi ha edició en castellà. 
 
TAYLOR, Leighton. -- Taurons.  -- RBA : La Magrana,  2006. -- 64 p. -- (Els 
exploradors de National Geographic). -- ISBN 84-8298-366-0  
12,00 €   
Llibre de coneixements amb nombroses fotografies, textos estimulants i apartats especials que ajuden a 
conèixer el món dels taurons. Sumari: presentem els taurons, vida de tauró, món de tauró. Altres títols de 
la col·lecció dedicats a les espècies animals: Balenes i dofins, Aus i Insectes i aranyes.  Hi ha edició en 
castellà. 
 
TRACQUI, Valérie. -- La balena : el gegant dels mars.  -- Cruïlla,  2004. -- 27 p. -- 
(Minizoo). -- ISBN 84-661-0087-3  
7,35 €   
A la balena li agrada submergir-se a les profunditats del mar però no és un peix. És un mamífer 
extraordinari! El llibre explica i il·lustra esplèndidament tots els aspectes de la seva vida. Altre títol de la 
col·lecció: El dofí. Hi ha edició en castellà. 
 
WATTS, Barrie. -- El niu d'ocells. -- 4a ed. -- Edebé,  2000. -- 25 p. -- (Cicles vitals). -- 
ISBN 84-236-2652-0 
4,81 €   
Altres títols de la sèrie dedicats als cicles vitals dels animals: L'abella de la mel, L'hàmster, La papallona i 
l'eruga. Hi ha edició en castellà. 
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I6 Ciències aplicades 

I61 Cos humà 

CASSAN, Adolf. -- Asombroso cerebro.  -- Parramón,  2004. -- 31 p. -- (Cuerpo 
humano). -- ISBN 84-342-2618-9  
9,00 €   
Col·lecció didàctica, dirigida a lectores i lectors joves, que pretén proporcionar unes nocions elementals 
sobre diferents aspectes de l'ésser humà i del seu cos. En aquest volum presenta les capacitats del 
sistema nerviós humà i, en concret, del cervell. Contingut: sistema nerviós central, vies motores i 
sensitives, lateralitat, sistema nerviós vegetatiu, etc. Un altre títol de la col·lecció: El milagro de la vida. 
 
CASSAN, Adolf. -- Atles bàsic de fisiologia.  -- Parramón,  2003. -- 96 p.  -- ISBN 84-
342-2570-0  
10,52 €   
Atles temàtic il·lustrat d'introducció a la fisiologia humana. Continguts: la pell; l'aparell digestiu; nutrició i 
metabolisme; l'aparell respiratori; l'aparell circulatori; el sistema nerviós; l'aparell locomotor; l'aparell urinari; 
el sistema endocrí; el sistema immunològic; els sentits; la genètica; el sistema reproductor i evolució del 
cos humà. Un altre títol de la sèrie dedicat al cos humà: Atles bàsic d'anatomia. Hi ha edició en castellà. 
 
DAVIDSON, Sue ; MORGAN, Ben. -- El cuerpo humano al descubierto.  -- Pearson 
Educación,  2003. -- 37 p.  -- ISBN 84-205-4069-2  
13,00 €   
Un llibre que explora el cos humà i explica de manera clara i entenedora el seu funcionament: cap, tòrax, 
abdomen, cames, etc. El text s'acompanya de nombroses il·lustracions i s'intercalen fulls transparents. 
 
DUMONT, Virginie ; MONTAGNAT, Serge. -- Preguntas al amor : 8-11 años. -- 3a 
ed. -- Lóguez,  2005. -- 47 p. -- (Preguntas al amor). -- ISBN 84-89804-19-2  
9,02 €   
 Preguntas al amor és una sèrie adreçada als infants i pre-adolescents  entre els 5  i 14 anys que tracta de 
donar una resposta adequada a les qüestions relacionades amb la sexualitat i l'amor que sovint  plantegen 
els infants. L'obra es complementa amb els volums: Preguntas al amor: 5-8 años i Preguntas al amor: 11-
14 años. 
 
HARRIS, Robie H. -- És al·lucinant : un llibre que parla d'òvuls, espermatozous, 
naixements, nounats i famílies. -- 2a reimpr.. -- Serres,  2005. -- 81 p.  -- ISBN 84-
95040-33-6  
15,00 €   
Introducció il·lustrada a la reproducció humana. Amb naturalitat i senzillesa s'exposen els coneixements 
bàsics sobre la natalitat, l'amor, el sexe i el cicle reproductiu. Hi ha edició en castellà. 
 
HARRIS, Robie H. -- Sexe... Què és? : desenvolupament, canvis corporals, sexe i salut 
sexual. -- 2a ed.. -- Serres,  2005. -- 90 p.  -- ISBN 84-8488-241-1  
15,00 €   
Una guia completa sobre la sexualitat, els canvis corporals i els sentiments. També introdueix temes com 
ara les diferents tipologies familiars, les adopcions o les noves parelles. Uns dibuixos esquemàtics però 
clars completen el text. Recomanable a partir de cicle superior. Hi ha edició en castellà. 
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PORTELL RIFÀ, Joan ; ARÀNEGA, Susanna. -- El cos.  -- La Galera,  1999. -- 31 p. -- 
(Descobrim). -- ISBN 84-246-0271-4  
6,50 €   
A partir d'unes excel·lents fotografies i d'un text breu i concret, amb tipografia de lletra de pal, s'obté tota la 
informació sobre el cos humà i la seva diversitat. Conté un apèndix que amplia la documentació. 
Recomanable al cicle inicial. Hi ha edició en castellà. 
 
RÜBEL, Doris. -- D'on vénen els bebès?.  -- Elfos,  2002. -- 16 p. -- (Què? Com? Per 
què?). -- ISBN 84-8423-119-4  
14,90 €   
Totes les respostes que els infants volen saber sobre la fecundació, la gestació i el naixement, explicades 
amb informació adequada per a nens i nenes a partir de sis anys. Col·lecció didàctica amb moltes 
il·lustracions i amb jocs i finestres per obrir que faciliten la comprensió de la informació. Altres títols de la 
sèrie: Descobrim el nostre cos i Els nostres aliments. Hi ha edició en castellà. 
 
Las sorpresas del tacto / escrito por la asociación Petits Débrouillards.  -- Ediciones SM,  
2004. -- 90 p. -- (Experimentos). -- ISBN 84-348-9666-4  
8,00 €   
L'associació francesa Petits Débrouillards és l'autora d'aquest i d'altres títols sobre coneixements científics 
i tècnics. Es tracta de llibres divulgatius adreçats a infants i a joves d'entre 8 i 12 anys que combinen la 
informació científica amb experiments senzills i amb nombroses il·lustracions. Altres títols de la col·lecció: 
Los trucos de las matemáticas. 

I62 Màquines, energia i transports 

ARÀNEGA, Susanna ; PORTELL RIFÀ, Joan. -- El tren. -- 2a ed. -- La Galera,  2002. -
- 31 p. -- (Descobrim). -- ISBN 84-246-0275-7  
6,50 €   
Col·lecció bàsica de llibres il·lustrats de coneixements adequats per a parvulari i el cicle inical. Exposició 
molt elemental i didàctica dels temes. Altres títols de la col·lecció: El cos; Els sentits, L'elefant, Els arbres, 
Els astres, Els oficis, Els dinosaures, El menjar, Les abelles, La bicicleta, L'aigua. Hi ha edició en castellà. 
 
BENDER, Lionel. -- Inventos.  -- Pearson/Alhambra,  2004. -- 72 p. -- (Viva Imagen). -- 
ISBN 84-205-4239-3 
12,30 €   
Llibre de coneixements sobre els invents més rellevants de la història de la humanitat: la roda, les eines 
per treballar el camp, el rellotge, la llum artificial, la balança, el molí, la pila, la fotografia, etc. Predominen 
les il·lustracions per sobre del text. Inclou un glossari de termes. 
 
HARRIS, Nicholas. -- Transportes.  -- Ediciones SM,  2004. -- 31 p. -- (Paseo por el 
tiempo). -- ISBN 84-348-9694-X  
14,60 €   
Una llarga passejada en el temps per conèixer diferents maneres de desplaçar-nos. Un llibre de lectura 
àgil, amb il·lustracions molt descriptives dels diferents tipus de transports al llarg de la història. 
 
Inventos.  -- Alhambra,  2005. -- 48 p. -- (Abre los ojos). -- ISBN 84-205-4596-1  
11,00 €   
El títol forma part d'una col·lecció bàsica de llibres il·lustrats de coneixements amb títols com: Volcanes i 
Plantas. Breu repàs als invents descoberts durant tota la història de la humanitat, des dels primers invents, 
com el foc, fins al futur amb els avions de dos pisos, els mòbils o el microones. 
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NAVARRETE, Néstor. -- Atles bàsic de tecnologia.  -- Parramón,  2002. -- 96 p.  -- 
ISBN 84-342-2457-7 
10,52 €   
Atles temàtic il·lustrat d'introducció al món de la tecnologia. Exposa la informació de forma senzilla i 
aconsegueix un perfecte equilibri entre les il·lustracions i el text. Les fotografies i els dibuixos 
complementen a la perfecció les explicacions dels enginys presentats: els submarins, la fotografia, la 
centrals hidroelèctriques, etc. El seu caràcter didàctic la fa una eina molt adient per als estudiants. Hi ha 
edició en castellà. 
 
NAVARRETE, Néstor. -- La energía.  -- Parramón,  2004. -- 31 p. -- (Tecnología). -- 
ISBN 84-342-2607-3 
9,00 €   
A l'entorn d’una il·lustració central de mida gran s'estructura un text introductori i petites descripcions de 
processos i elements de les diferents fonts d'energia. Tot i que és molt visual és recomanable a partir del 
cicle superior. Altres títols de la sèrie: Las máquinas i Electrónica e informática. 
 
OXLADE, Chris. -- Los aviones.  -- Ediciones SM,  2004. -- 46 p. -- (Saber al 
descubierto). -- ISBN 84-348-9676-1  
11,95 €   
Introducció bàsica il·lustrada al món dels avions: els primers aparells voladors, els zepelins, els aeroplans, 
el correu aeri i les línies comercials, els hidroavions,  el motor de reacció, la cabina de comandament, els 
bombardejos, l'helicòpter, els avions supersònics, la pròxima generació. També relaciona l'aviació amb 
diversos fets històrics com la I i II Guerra Mundial o la Guerra Freda. Inclou breus biografies de 
personatges rellevants com els germans Montgolfier o Charles Lindbergh, entre d'altres.  
 
PLATT, Richard. -- La enciclopedia de los inventos : una ventana al mundo de las 
ideas e inventos más brillantes. -- 2a ed. -- Ediciones SM,  2005. -- 357 p.  -- ISBN 84-
348-9647-8  
15,70 €   
Història il·lustrada dels invents i els descobriments: el pèndol, les microones, el telescopi, el parallamps, el 
telèfon, el walkman, Internet, etc. Es facilita informació biogràfica sobre l'inventor, curiositats sobre el 
procés d'investigació i les repercussions que va tenir a la societat el descobriment. Un altre títol publicat: 
La enciclopedia de los transportes. 
 
RODRÍGUEZ, Alícia. -- Electricidad & magnetismo.  -- Parramón,  2002. -- 48 p. -- 
(Pequeño ingeniero). -- ISBN 84-342-2507-7  
10,50 €   
Recull d'exercicis pràctics i de treballs manuals relacionats amb els camps de l'electricitat i el magnetisme: 
fer un lot, construir un far, fer una brúixola, etc. El títol forma part d'una col·lecció d'àlbums amb activitats i 
experiments tecnològics presentats d'una forma molt didàctica i pautada, a través de fotografies i de 
senzilles explicacions. Un altre títol de la col·lecció: Arquitectura & construcción. 
 
Las supermáquinas / textos: Emmanuel Chanut ... [et al.].  -- Ediciones SM,  2005. -- 14 
p. -- (Enciclopeque). -- ISBN 84-675-0453-6  
7,80 €   
Llibre il·lustrat de coneixements sobre màquines de grans dimensions: l'excavadora, el buldòzer, la 
segadora, la grua, el tractor i la màquina llevaneu. Predominen les il·lustracions per sobre d'un text breu 
que explica com funcionen i per a què serveixen les màquines. 
 
TURNBULL, Stephanie. -- Los trenes.  -- Usborne,  2003. -- 47 p. -- (Descubre y 
explora con links de internet). -- ISBN 0-7460-5071-2  
7,20 €   
Introducció bàsica il·lustrada al món dels trens: història del ferrocarril, tipus de trens, tecnologia del mitjà de 
transport, etc. Inclou l'opció d'enllaçar amb diverses adreces d'Internet relacionades amb el tema a partir 
d'una pàgina web preparada per la mateixa editorial: <www.usborne-quicklinks.com/es>. Altres títols de la 
mateixa col·lecció: El espacio, Astronomía i Los caballeros. 
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WARD, Beck. -- Grans ales.  -- Beascoa,  2004. -- 8 p. -- (Grans màquines). -- ISBN 
84-488-2017-7 
15,95 €   
Una manera divertida i original per descobrir el funcionament i les característiques dels vehicles aeris. 
Inclou il·lustracions desplegables amb pestanyes i solapes. Els menuts poden veure l'interior o les parts de 
cada aparell: un transbordador espacial, un avió tanc, un de combat i un de transport. Uns altres títols de la 
sèrie: Grans rodes i Grans pales. Hi ha edició en castellà. 
 
WEINHOLD, Angela. -- Vigila amb el trànsit.  -- Elfos,  2004. -- 16 p. -- (Què? Com? 
Per què?). -- ISBN 84-8423-177-1  
14,90 €   
Un primer llibre de seguretat viària en el qual es presenten unes normes per circular per carrers transitats i 
respon a qüestions com ara: què he de fer per creuar el carrer? A què he de prestar atenció? Per què 
serveix el semàfor? Què he de fer al pas de vianants? Puc creuar el carrer per aquí? Què indiquen aquests 
senyals? El fil conductor del text informatiu són un nen i una àvia. Les il·lustracions permeten fer una bona 
lectura de la imatge amb una gran abundància d’elements i de situacions a observar. Editat també en 
castellà. 

I63 Món rural. Animals domèstics 

Animals de granja : el primer llibre de fotografies.  -- La Galera,  2001. -- 22 p. -- (El 
primer llibre de fotos). -- ISBN 84-246-3112-9  
5,70 €   
Llibre d'imatges fotogràfiques d'animals domèstics, acompanyades per una breu explicació del que es 
visualitza. Text amb lletra de pal. Adreçat als més petits. Altre títol publicat: Animals salvatges : el primer 
llibre de fotografies. 
 
Los árboles de mi jardín.  -- Ediciones SM,  2005. -- 14 p. -- (Enciclopeque). -- ISBN 
84-675-0450-1 
7,80 €   
Un llibre interactiu amb excel·lents fotografies per observar la natura i descobrir els secrets dels arbres, les 
fulles i les flors que creixen en el jardí. 
 
BEAUMONT, Émilie. -- El bosc.  -- Fleurus,  2004. -- 123 p. -- (Imatge). -- ISBN 2-
215-08143-0  
11,50 €   
Un bon tractament enciclopèdic de diferents tipus de boscos del planeta i la flora i la fauna que els habiten. 
Un índex temàtic ajuda a fer consultes. Recomanable a cicle superior. 
 
Boscos i arbres / edició: Núria Font i Ferré. -- 4a ed. -- Cruïlla,  2001. -- 43 p. -- 
(Biblioteca interactiva, món meravellós). -- ISBN 84-7629-835-8  
19,50 €   
Diversos fulls de mides i formes diferents, amb recursos per a la intervenció en l'obra. Hi ha edició en 
castellà. 
 
BULL, Jane. -- El llibre de jardineria.  -- Molino,  2003. -- 47 p.  -- ISBN 84-272-4770-
2  
16,00 €   
Què hi creix, en un jardí? Llibre d'iniciació il·lustrat per als aprenents a jardiner on l'autora proposa 
cinquanta activitats: com plantar un hort en miniatura, com cultivar falsos bonsais, decorar testos, etc. Hi 
ha edició en castellà. 
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COLDREY, Jennifer. -- La maduixa. -- 3a ed. -- Edebé,  1998. -- 25 p. -- (Cicles vitals). 
-- ISBN 84-236-2654-7  
4,81 €   
Descripció del creixement d'una maduixa. Unes extraordinàries fotografies ens mostren el cicle de la 
maduixa, el creixement a la maduixera i com en surten estolons que originen les noves plantes. Explicat en 
un llenguatge senzill, amb encapçalaments en negreta per als més menuts i explicacions més detallades 
per a lectors més grans. Altres títols de la sèrie dedicats a altres plantes: La fava; La patata; El tomàquet; 
La pomera i La castanya. Hi ha edició en castellà. 
 
El conejo.  -- Edebé,  2004. -- 24 p. -- (Mira cómo crezco). -- ISBN 84-236-7220-4  
9,00 €   
Col·lecció de breus textos molt il·lustrats on es descriu el cicle de la vida de diversos animals. Una primera 
aproximació molt bàsica al tema on les fotografies capten amb molt de detall l'evolució de cada espècie 
escollida: La mariposa, El pingüino, La rana i El oso. La informació visual domina el text, com és habitual 
en els títols de la casa Dorling Kindersley 
 
CUCCHIARINI, Ferruccio. -- La vida al voltant d'un arbre.  -- Cossetània,  2006. -- 21 
p.  -- ISBN 84-9791-144-X  
12,75 €   
Un llibre excel·lent per descobrir la vida al voltant d'un arbre: bolets, molses, líquens, insectes, cucs de 
terra, rèptils, amfibis, ocells i un munt d’animalons, ocells, nius, caus i refugis. Conté un pòster de grans 
dimensions que convida a reconèixer els habitants del gran roure. 
 
DENNIS-BRYAN, Kim. -- El meu gos : aprèn a tenir cura de la teva mascota.  -- La 
Magrana,  2005. -- 46 p.  -- ISBN 84-272-9314-3  
12,00 €   
Sèrie dirigida al públic infantil amb consells pràctics per fer-se càrrec de les seves mascotes. Volum 
dedicat a tenir cura del gos. Continguts: com triar un cadell; l'arribada a casa; l'alimentació; el raspallat; 
com ensinistrar-lo; les primeres sortides, etc. Un altre títol recent: El meu gat. Hi ha edició en castellà. 
 
JULIVERT, Maria Àngels. -- Els arbres.  -- Parramón,  2006. -- 32 p. -- (Guies de 
camp). -- ISBN 84-342-2832-7  
9,00 €   
L'objectiu d'aquesta guia és mostrar els aspectes distintius que ens poden ajudar a reconèixer de manera 
ràpida les espècies d’arbres: com és la silueta, les fulles o les flors. Aquesta informació es completa amb 
dades sobre l’estructura, la reproducció, el creixement i la importància que tenen per a tots els éssers vius. 
Hi ha edició en castellà. 
 
TRACQUI, Valérie. -- El gos : un company fidel.  -- Cruïlla,  2002. -- 29 p. -- 
(Minizoo). -- ISBN 84-661-0383-X  
7,35 €   
Col·lecció didàctica per apropar els més petits al món dels animals. Aquest volum descriu i il·lustra tots els 
aspectes relacionats amb la vida del que es diu que és el millor amic de l'home, el gos: com tenir-ne cura, 
com s'aparella, races, etc. Altres títols de la sèrie: La gallina i L'hàmster. Hi ha edició en castellà. 

I64 Activitats domèstiques. Cuina 

AIXELÀ, Daniel. -- Vint-i-quatre receptes d'arreu.  -- Abadia de Montserrat,  2004. -- 
62 p. -- (Contes d'arreu). -- ISBN 84-8415-596-X  
18,50 €   
Receptari dels menjars més típics que es cuinen a diferents parts del món. Els ingredients, descrits en un 
vocabulari final, convidaran a visitar un gran mercat. Hi ha un índex per països de les receptes. 
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ARÀNEGA, Susanna ; GONZÁLEZ, Núria. -- El menjar.  -- La Galera,  2003. -- 31 p. -
- (Descobrim). -- ISBN 84-246-0281-1  
6,50 €   
Una descripció interessant i útil sobre la tipologia d'aliments necessaris per a una bona nutrició. El cos 
central del llibre és accessible als nens i nenes de parvulari i cicle inicial, per la senzillesa dels textos i la 
bona documentació gràfica. Per als adults o per als nois més grans hi ha una informació addicional sobre 
tot allò que cal saber. Hi ha edició en castellà. 
 
BALIU DE KIRCHNER, Glòria. -- Cuina de festes i celebracions : cuinar sense foc i 
al forn.  -- Pòrtic,  2002. -- 73 p.  -- ISBN 84-7306-818-1  
14,80 €   
Receptari de cuina de plats senzills i originals per celebrar una festa sense haver d'utilitzar els fogons. Les 
receptes s'agrupen en quatre blocs: dinar de festa, reunió d'amics, invitació a sopar i berenar d'aniversari. 
Van acompanyades de les il·lustracions de Lluïsa Jover, que configuren una història divertida i culinària 
fins a la darrera pàgina. 
 
HOLLYER, Beatrice. -- Tothom a taula : què mengen els nens i nenes del món.  -- 
Intermón Oxfam,  2003. -- 41 p.  -- ISBN 84-8452-222-9  
19,69 €   
A través d'un text molt clar i unes fotografies molt explícites coneixerem els costums gastronòmics de cinc 
nens de diferents països: França, Mèxic, Sud-àfrica, l'Índia i Tailàndia. Tots ells ens ensenyen quins són 
els seus plats preferits, quins ingredients hi ha a la cuina de casa seva, com es prepara un pastís, un dolç 
de coco o una salsa de tomàquet, etc. Inclou un petit receptari al final del llibre. Un altre títol de la mateixa 
autora dedicat als hàbits quotidians en d'altres cultures: Bon dia a tothom. Hi ha edició en castellà. 

I67/68 Indústries i oficis 

ARÀNEGA, Susanna ; PORTELL RIFÀ, Joan. -- Els oficis. -- 2a ed.. -- La Galera,  
2002. -- 31 p. -- (Descobrim). -- ISBN 84-246-0277-3  
6,50 €   
Col·lecció bàsica de llibres il·lustrats de coneixements adequats per a nens i nenes de parvulari i cicle 
inicial. Exposició molt elemental i didàctica dels temes. És un dels pocs títols dedicats als oficis que es pot 
trobar al mercat. Hi ha edició en castellà. 
 
BERREBY, Patricia. -- Avui sóc... bomber! / il·lustrat per Claudia Bielinsky.  -- La 
Galera,  2002. -- 28 p. -- (Avui sóc...). -- ISBN 84-246-3463-2  
5,00 €   
Col·lecció per als més menuts, de format petit, on algun animaló exerceix un ofici tot jugant. Text amb 
lletres majúscules il·lustrat amb simpàtics dibuixos. Altres títols publicats: Avui sóc... metge! i Avui sóc... 
venedora!. 
 
DÍAZ-PLAJA, Aurora. -- Petita història del llibre / il·lustració: Pilarín Bayés. -- 2a 
reimpr. -- Mediterrània,  2005. -- 16 p. -- (Petites històries). -- ISBN 84-85984-95-1  
5,00 €   
Tal com el títol indica l'obra mostra una breu però documentada història del llibre des dels inicis fins a 
l'actualitat. 
 
RODRÍGUEZ, Alícia. -- Construcción & arquitectura. -- 3a ed. -- Parramón,  2004. -- 
48 p. -- (Pequeño ingeniero). -- ISBN 84-342-2506-9  
10,50 €   
Títol d'una col·lecció adequada per a infants a partir de nou anys als quals interessin les activitats manuals 
i la construcció. En aquest volum es descriuen pas a pas, a través de fotografies i de senzilles 
explicacions, catorze exercicis pràctics per construir alguns elements del mobiliari urbà i algunes peces 
arquitectòniques. Llibre molt didàctic. 
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I6 Ciències aplicades 

SMITH, Alastair. -- El vestido y la moda : ayer y hoy.  -- Usborne,  2000. -- 16 p. -- 
(Flip flap Usborne). -- ISBN 0-7460-3877-1  
8,96 €   
Història del vestit i dels accessoris de moda des de la prehistòria fins al segle XVIII. Cada pàgina conté 
una solapa desplegable per comparar els dissenys antics amb la roba actual. Un altre títol de la col·lecció: 
La casa y el hogar. 
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I7 Belles arts. Esports 

I7 Belles arts 

ANTOINE-ANDERSEN, Véronique. -- El arte para comprender el mundo.  -- Serres,  
2005. -- 90 p.  -- ISBN 970-9705-15-6  
15,00 €   
Un passeig per la història de l'art, explicada amb humor i enginy, que dóna a entendre que l'art és una 
necessitat humana. Mostra les transformacions que les expressions artístiques han anat experimentant al 
llarg dels anys i que han estat condicionades per la transformació del món. 
 
BARGALLÓ I CHAVES, Eva. -- Atles bàsic d'història de l'art.  -- Parramón,  2005. -- 
96 p.  -- ISBN 84-342-2687-1  
12,00 €   
Atles temàtic il·lustrat d'introducció a la història de l'art. Exposa la informació de forma senzilla i 
aconsegueix un perfecte equilibri entre les il·lustracions i el text. Les fotografies i els dibuixos il·lustren 
l'evolució dels estils i les èpoques artístiques, des de la prehistòria fins al segle XX. El seu caràcter didàctic 
la fa una eina molt adient per als estudiants. Hi ha edició en castellà. 
 
RENSHAW, Amanda ; RUGGI, Gilda Williams. -- El ABC del arte para niños.  -- 
Phaidon,  2006. -- 79 p.  -- ISBN 0-7148-9863-5  
19,95 €   
Com es pinten els sentiments? Es pot pintar un soroll? Uns textos que analitzen els diferents significats i 
funcions de trenta artistes del món de la pintura, la fotografia, el gravat o l’escultura i ensenya a mantenir 
una actitud encuriosida davant de les manifestacions artístiques. 

I71/72 Urbanisme. Arquitectura 

CORMAND, Bernat. -- Barcelona explica'ns Gaudí / il·lustracions de Fina Rifà.  -- H. 
Kliczkowski-Onlybook,  2003. -- 80 p.  -- ISBN 84-89439-32-X  
6,95 €   
Una passejada per la Barcelona de Gaudí que mostra els principals edificis i ensenya a fixar-se en els 
detalls de l'obra de l'arquitecte. Hi ha edició en castellà. 
 
HARRIS, Nicholas. -- Pirámides.  -- Ediciones SM,  2003. -- 31 p. -- (Paseo por el 
tiempo). -- ISBN 84-348-9454-8  
15,18 €   
La col·lecció Paseo por el tiempo continua utilitzant el recurs de l'índex troquelat per avançar en el temps i 
explicar, en aquest cas, la construcció de les piràmides d'Egipte. Les il·lustracions, algunes molt 
detallades, s'acompanyen de textos breus que expliquen com s'adoraven els déus, com es transportaven 
els blocs de pedra o en què consistia el procés d'embalsamar. Inclou un petit vocabulari al final del llibre. 
Altres títols de la col·lecció: Castillos, Dinosaurios, Galeones, El lejano Oeste. 
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MILO, Francesco. -- Historia de la arquitectura.  -- Serres,  1999. -- 64 p. -- (Los 
maestros del arte). -- ISBN 84-88061-98-6  
17,75 €   
Àlbum il·lustrat que forma part d'una col·lecció bàsica d'introducció a les disciplines, les figures cabdals i 
els grans moviments de la història de l'art. Un treball molt reeixit pel que fa al tractament dels textos i de les 
imatges. Altres monografies de la sèrie dedicades als artistes i les disciplines artístiques: La escultura,  La 
Europa del renacimiento, Leonardo da Vinci artista. 
 
SIMS, Lesley. -- El gran libro de los castillos.  -- Usborne,  2003. -- 104 p.  -- ISBN 0-
7460-5088-7  
17,50 €   
Llibre de gran format que convida el lector a conèixer a fons el món dels castells. Lesley Sims explica les 
característiques d'aquestes fortaleses, l'època en què es van construir, el significat dels escuts i els 
blasons, la vida quotidiana dins i fora dels castells, etc. Inclou un glossari, un mapa dels castells d'Europa, 
dos índexs geogràfics d'Europa, Japó i Orient Pròxim, i referències a nombroses pàgines web per ampliar 
la informació. 

I74 Dibuix. Treballs manuals 

LLIMÓS, Anna. -- Barro.  -- Parramón,  2005. -- 31 p. -- (Manualidades en 5 pasos). -- 
ISBN 84-342-2851-3 
9,00 €   
Anna Llimós proposa catorze treballs manuals per fer amb argila. Les indicacions per desenvolupar les 
diferents creacions són molt entenedores i els materials fàcils de trobar i assequibles per a totes les 
butxaques. Altres títols de la sèrie: Papel, Plástico, Plastilina i Cartón. Hi ha edició en català. 
 
MARTÍN ROIG, Gabriel. -- Dibujo con carbón, creta y sanguina.  -- Parramón,  2005. 
-- 64 p. -- (Guía para principiantes). -- ISBN 84-342-2795-9  
9,50 €   
Com bé indica el nom de la col·lecció es tracta d'una guia per iniciar el lector en el món del dibuix amb 
carbó, creta i sanguina, tres substàncies seques al tacte que deixen un traç intens sobre la superfície del 
paper i que permeten una gran varietat de taques, difuminats i degradats. Inclou una selecció d'exercicis 
pràctics explicats pas a pas. 
 
SOLCHAGA, Javier. -- Personajes de cuento.  -- Anaya,  2004. -- 36 p. -- (Sopa de 
libros. Recicla y construye). -- ISBN 84-667-4004-X  
6,25 €   
Col·lecció de llibres de manualitats amb material reciclat. Les propostes destaquen per l'originalitat de les 
creacions i pel fet d'utilitzar objectes quotidians: culleres, pintes, taps d'ampolles, llumins, endolls, xapes, 
cargols, etc. Altres títols de la col·lecció: El circo, Animales salvajes i El castillo. Recomanable a partir de 
cicle inicial. 
 
WOUWER, Brigitte van de. -- Creant instruments amb els més petits. -- 2a ed. -- 
Zendrera Zariquiey,  2001. -- 31 p. -- (Els infants). -- ISBN 84-8418-049-2  
8,00 €   
Proposta d'onze treballs manuals de construcció d'instruments, amb indicacions pedagògiques per ajudar 
a la descoberta d'emocions auditives. 
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I75 Pintura 

GREEN, Jen. -- Vincent van Gogh.  -- Blume,  2004. -- 46 p. -- (Els artistes i el seu 
món). -- ISBN 84-932442-3-6  
14,95 €   
Introducció a la vida i l'obra del pintor holandès Vincent van Gogh. Es repassa la seva infància, els seus 
inicis com a pintor, les seves influències, els anys de crisi, el llegat epistolar, etc. Inclou reproduccions de 
l'obra pictòrica, un glossari de termes i una llista dels museus i les galeries on s'exposa la seva obra. Uns 
altres títols de la col·lecció: Frida Kahlo i Salvador Dalí. Hi ha edició en castellà. 
 
HARCOURT, Claire d'. -- Mirar con lupa : las grandes obras maestras de la pintura 
occidental.  -- El Aleph,  2004. -- 63 p.  -- ISBN 84-7669-661-2  
19,00 €   
Llibre d'art de gran format adreçat a joves. L'autora descriu amb detall algunes de les millors obres de la 
pintura occidental, ordenades alfabèticament: "El matrimoni Arnolfini", de Jan Van Eyck; "La Gioconda", de 
Leonardo da Vinci; "Les Menines", de Diego Velázquez; "Les senyoretes d'Avignon", de Pablo Picasso, 
etc. 
 
LORIA, Stefano. -- Pablo Picasso.  -- Serres,  1998. -- 64 p. -- (Los maestros del arte). -- 
ISBN 84-88061-91-9 
17,75 €   
Col·lecció bàsica d'introducció a les figures cabdals i els grans moviments de la història de l'art. Un treball 
molt reeixit pel que fa al tractament dels textos i de les imatges. Altres monografies de la sèrie dedicades a 
pintors: Chagall, Giotto, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rembrandt i Vincent van Gogh. 
 
Pequeño museo / imágenes escogidas por Alain Le Saux y Grégoire Solotareff. -- 2a ed. 
-- Corimbo,  2004. -- 304 p.  -- ISBN 84-8470-190-5  
25,00 €   
Un vocabulari excepcional en què l’explicació de cada paraula no es fa textualment sinó a partir del 
fragment d’una obra pictòrica. La selecció i els detalls escollits són una altra obra d’art. De cada pintura 
inclou: autor, any d'execució, títol de l’obra i lloc on està exposada. Completa el llibre un índex alfabètic 
dels pintors. Hi ha edició bilingüe castellà-anglès. 
 
STURGIS, Alexander. -- Pol, un detectiu en el museu / il·lustracions de Lauren Child.  -
- Serres,  2002. -- 34 p.  -- ISBN 84-8488-047-8  
13,50 €   
En Pol vol ser detectiu i entra a un museu, a veure si pot resoldre algun cas. Els quadres semblen explicar 
històries... però quines? Amb l'ajut de l'arcàngel Gabriel que surt del quadre "L'Anunciació" de Fra Angèlic, 
en Pol anirà descobrint i analitzant dotze obres mestres d'artistes com Rembrandt, Piero di Cosimo, 
Claude Lorrain, Goya, Botticelli, Van Gogh o Picasso, entre d'altres. Interessant forma d'apropar als infants 
al món de l'art. 
 
WOLFE, Gillian. -- Zoom ... art! : una altra forma de mirar l'art.  -- Serres,  2002. -- 
40 p.  -- ISBN 84-8488-061-3  
14,00 €   
Mirar cap amunt, mirar cap avall, mirar a fora, a dins, a través, al darrere... és a dir, mirar les pintures des 
de diferents perspectives, a la manera d’un zoom. Molt interessant! 

I78 Música 

ALIKI. -- Oh, música!.  -- Joventut,  2004. -- 47 p.  -- ISBN 84-261-3344-4  
14,00 €   
Introducció bàsica il·lustrada al món de la música: història, diversitat, ritmes, melodies, creació, 
instruments, compositors, dansa, etc. Llibre adreçat als primers lectors. 
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BERGAMINI, Andrea. -- El rock i la seva història.  -- Andantino,  2006. -- 64 p.  -- 
ISBN 84-934717-0-4  
15,95 €   
Història il·lustrada del rock i d'els gèneres musicals que se'n deriven, tot contextualitzat en cada moment 
històric i social. Altres títols de la sèrie: El jazz i la seva història, de Marc Vignal. Recomanable a partir de 
cicle superior. Hi ha edició en castellà. 
 
CATUCCI, Stefano. -- La historia de la música : sonidos, instrumentos, protagonistas.  
-- Malsinet,  2005. -- 123 p. -- (Andantino). -- ISBN 84-934230-0-9  
21,00 €   
Breu recorregut il·lustrat pel món de la música: la història, els instruments, els gèneres, els autors, etc. 
Sumari: els orígens de la música; Orient i Occident; del Renaixement al Barroc; l'època clàssica; la 
generació romàntica; el segle XX. El text va acompanyat de nombroses il·lustracions, dibuixos i fotografies. 
 
EKKER, Ernest A. -- Johann Sebastian Bach : un álbum musical.  -- Lóguez,  2001. -- 
28 p.+1 disc sonor -- (Lóguez joven música). -- ISBN 84-89804-48-6  
22,00 €   
Biografia novel·lada del músic alemany. Forma part d'una col·lecció d'àlbums dedicats a la vida i l'obra dels 
grans compositors. Cada volum va acompanyat d'un CD amb una tria de les obres més adequades per 
iniciar-se en l'obra del músic. Uns altres títols de la sèrie: Franz Schubert i W.A. Mozart. 
 
La música i els instruments / edició: Núria Font i Ferré. -- 5a ed. -- Cruïlla,  2002. -- 45 
p. -- (Biblioteca interactiva, món meravellós). -- ISBN 84-7629-808-0  
19,50 €   
Diversos fulls de mides i formes diferents, amb recursos per a la intervenció en l'obra. Hi ha edició en 
castellà. 
 
SALVI, Francesco. -- Mozart i la seva època.  -- Malsinet,  2006. -- 64 p.  -- ISBN 84-
934230-9-2  
15,95 €   
Àlbum il·lustrat sobre la vida, l'obra i l'època del músic. El text es complementa amb nombroses 
il·lustracions a tot color. Al final de l'obra s'inclou un recorregut pels grans compositors que van rebre la 
influència de Mozart: Beethoven, Mahler, Stravinsky, els Beatles, etc. Adreçat a joves lectors i a 
melòmans. Hi ha edició en castellà. 
 
SIERRA I FABRA, Jordi. -- El meu primer llibre d'òpera : deu òperes explicades per a 
infants.  -- Empúries,  2002. -- 156 p.  -- ISBN 84-7596-963-1  
27,50 €   
Llibre de contes basats en deu grans òperes: "Iolanta" de Txaikovski, "L'elixir d'amor" de Donizetti, 
"Turandot" de Puccini, "Simplicius Simplicissimus" de Hartmann, "Les fades" de Wagner, "Guillem Tell" de 
Rossini, "Aïda" de Verdi, "Carmen" de Bizet, "El príncep Ígor" de Borodin i "La flauta màgica" de Mozart. 
Jordi Sierra, reconegut escriptor i amant de la música, explica que ha complert amb aquest llibre un dels 
seus somnis: "Del nen que vaig ser i que va estimar l'òpera, a l'escriptor que intenta fer-la estimar a altres 
infants". Hi ha edició en castellà. La proposta té continuació en un altre títol: Òperes explicades per a nens 
del 2006. 
 
WALCKER, Yann. -- Ludwig van Beethoven.  -- Combel,  2005. -- 27 p. -- (Descobrim 
els músics). -- ISBN 84-7864-961-1  
10,00 €   
Un llibre que va una mica més enllà de la simple biografia ja que amb el CD que l'acompanya el lector pot 
fixar-se en les emocions, les petites curiositats del geni i la descripció del món que l'envolta en llenguatge 
musical. Un altre títol de la mateixa col·lecció: Mozart. Hi ha edició en castellà. 
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I784 Cançons infantils 

ANGLADA, Maria Àngels. -- Fuga de cançons.  -- EUMO,  2001. -- 31 p.  -- ISBN 84-
7602-752-4  
16,20 €   
A partir d'una petita narració, es presenta una bona selecció de cançons tradicionals catalanes. Hi consta 
la lletra sencera i les partitures. Inclou un CD. 
 
CASAS, Lola. -- Poemes i cançons de les quatre estacions.  -- Abadia de Montserrat,  
2003. -- 28 p.+ 1 disc sonor -- (Lluerna). -- ISBN 84-8415-560-9  
19,30 €   
Obra que recull poemes i cançons que tenen com a motiu principal les quatre estacions de l'any. L'autora 
proposa als més petits celebrar els canvis d'estació llegint un poema o cantant una cançó. Les dotze 
cançons, incloses en el CD, són escrites pel músic Àngel Valverde i interpretades per Ingrid Morral. 
 
FAVRET, Hafida ; LERASLE, Magdeleine. -- A la sombra del olivo : el Magreb en 29 
canciones infantiles.  -- Kókinos,  2005. -- 57 p.  -- ISBN 84-88342-88-8  
25,00 €   
Àlbum molt il·lustrat de cançons infantils del Magrib, en castellà i àrab. Al final del llibre s'expliquen 
costums, jocs, tradicions que narren les cançons. Conté un CD amb l'enregistrament de les peces. El títol 
forma part d'un ambiciós projecte editorial dedicat a recollir cançons tradicionals de diverses cultures: 
Cancionero infantil del papagayo, cançons de Brasil i Portugal i Canciones infantiles y nanas del baobab, 
cançons i nanes de l'Àfrica negra. 
 
GIMÉNEZ, Toni. -- Canta'm un conte : 10 contes cantats per treballar els valors.  -- 
La Galera,  2002. -- 29 p.  -- ISBN 84-246-3415-2  
13,90 €   
Llibre-cançoner que recull deu contes que alhora són cançons, és a dir, són contes cantats. Conté, entre 
d'altres, "Amor de balenes", "El sopar de Nadal", "El viatger de Barcelona" o "L'estel i el pi". El llibre conté 
un CD amb les cançons. L'autor és cantant professional per a la mainada. 
 
GIMÉNEZ, Toni. -- La volta al món en 25 cançons.  -- La Galera,  2005. -- 2 v.  -- 
ISBN 84-246-2058-5 
15,00 €   
Cançoners que recullen peces d'arreu del món. Un viatge musical per cantar, ballar i escoltar gràcies al CD 
que acompanya el llibre. Conté, entre d'altres, "Alouette" (Québec-Canadà), "Hine ma tov" (Israel), "Els 
vaixells de Stienkarrasi" (Rússia) i "Pentozalis" (Grècia). L'autor és cantant professional per a la mainada. 
 
RIVAS, Noè. -- Cada festa una cançó / il·lustracions de Fina Rifà.  -- Baula,  2003. -- 
95 p.  -- ISBN 84-479-1094-6  
23,05 €   
Cançoner català que aplega lletres, partitures i músiques de cançons de diverses festes que se celebren 
durant tot l'any arreu de Catalunya: la castanyada, la diada de Sant Jordi, la Pasqua, les festes majors, el 
Nadal, les festes populars d'una zona del territori català, etc. Noè Rivas és professora de música, 
compositora i cantant. Inclou un CD. 

I793/794 Jocs. Màgia. Endevinalles 

ABRIL, Marta. -- El llibre de les endevinalles / il·lustracions: Horacio Elena.  -- 
Beascoa,  2005. -- 60 p.  -- ISBN 84-488-2220-X  
20,00 €   
Recull d'endevinalles de temes diversos adreçat als primers lectors. Text i il·lustració es complementen per 
ajudar a resoldre les dues-centes cinc endevinalles d'aquest àlbum il·lustrat. 
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ALCOVERRO, Carme ; MARTÍN, Laia. -- Els nostres animals.  -- Barcanova,  2005. -- 
31 p. -- (El Tresor de les endevinalles). -- ISBN 84-489-1748-0  
5,20 €   
Recull il·lustrat d'endevinalles adequades per a primers lectors. Cada una d'elles es presenta amb unes 
pistes per llegir, jugar i pensar. Un altre títol de la mateixa col·lecció: Temps d’estiu. 
 
BESORA, Ramon. -- Qui l'endevinarà?.  -- Edebé,  2004. -- 50 p.  -- ISBN 84-236-
6017-6  
16,00 €   
Recull de 167 endevinalles, amb la solució al darrere, classificades segons les estacions de l’any. Les 
il·lustracions descriuen visualment cada època. 
 
KING, Daniel. -- Escacs : des dels primers moviments fins a l'escac i mat.  -- Blume,  
2002. -- 64 p.  -- ISBN 84-95939-03-7  
12,95 €   
Introducció bàsica a les regles i els moviments del joc d’escacs elaborat pel mestre internacional Daniel 
King. Es complementa amb una introducció a la història dels escacs i un perfil dels millors jugadors. Inclou 
un glossari, un directori d’organitzacions i recursos web sobre el tema. Il·lustracions d'alta qualitat. Hi ha 
edició en castellà. 
 
El llibre de les endevinalles / selecció de Carme Alcoverro. -- 5a ed. -- Barcanova,  
2006. -- 126 p.  -- ISBN 84-489-1177-6  
15,90 €   
Recull d'endevinalles dels diversos territoris de parla catalana. Text i il·lustració es complementen per 
ajudar a resoldre les quatre-centes trenta-cinc endevinalles d'aquest àlbum il·lustrat adreçat als primers 
lectors. 
 
PICANYOL. -- El llibre dels jocs.  -- Barcanova,  2004. -- 111 p.  -- ISBN 84-489-1620-
4  
15,90 €   
Picanyol, creador dels Otijocs (jocs multimèdia), ens ofereix una tria dels seus jocs per a nens a partir de 7 
anys: laberints, puzles, endevinalles, refranys, etc. Cada joc té uns personatges que pauten la realització 
de les proves que cal superar. 
 
RIPOLL, Oriol. -- Juga amb nosaltres : més de 100 jocs d'arreu del món.  -- Molino,  
2002. -- 128 p.  -- ISBN 84-272-6300-7  
22,50 €   
Recull il·lustrat i ben documentat de cent vint jocs d'arreu del món agrupats segons el material amb què es 
juga, l'objectiu final o la tipologia. De cada joc s'indica la seva procedència amb alguna nota curiosa, el 
nombre de jugadors i el material que es necessita per jugar. Destaca l'índex dels jocs per continents i els 
taulers d'algun d'ells a les darreres pàgines. Hi ha edició en castellà. 

I796 Esports 

BAPTISTE, Baron ; FATUS, Sophie. -- El papa és de plastilina : ioga per a pares i 
fills.  -- RBA : La Magrana,  2005. -- 48 p.  -- ISBN 84-7871-416-2  
12,00 €   
Postures de ioga adequades per als infants i divertides de practicar. El llibre també informa que el ioga no 
consisteix només a fer nusos amb el propi cos, sinó a expandir la ment i l’esperit per descobrir qui som 
realment, desenvolupar tot el nostre potencial i divertir-nos quan ho fem. 
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GIFFORD, Clive. -- La enciclopedia de los juegos olímpicos. -- 2a ed. -- Ediciones SM,  
2004. -- 80 p.  -- ISBN 84-348-9691-5  
16,36 €   
Introducció il·lustrada als jocs olímpics. Clive Gifford ens presenta l'esdeveniment esportiu des de diferents 
perspectives: els jocs antics, l'organització, les proves, els moments memorables, les grans olimpíades, 
etc. Al final del llibre s'inclou un petit vocabulari, un recull de pàgines web sobre el tema i algunes dades 
estadístiques. 
 
NIELÄNDER, Peter. -- Tot sobre el futbol.  -- Elfos,  2006. -- 14 p. -- (Què? Com? Per 
què?). -- ISBN 84-8423-212-3  
14,90 €   
Àlbum amb il·lustracions mòbils que pretén donar resposta a totes les preguntes que es fan els nens i 
nenes sobre el futbol: com es juga a futbol? Quants jugadors participen en el partit? Quin equip es 
necessita per jugar a futbol? Quina és la missió de l’àrbitre? Un altre títol de la col·lecció: Descobrim els 
sentits. Editat també en castellà. 
 
VEKTERIS. Donna ; MAGNENOT, Francis. -- La enciclopedia de los deportes / 
revisión y adaptación: Jimena Licitra.  -- Ediciones SM,  2002. -- 224 p. -- (SM saber). -- 
ISBN 84-348-8866-1  
27,04 €   
Guia descriptiva il·lustrada de més de cent esports: nocions bàsiques sobre la pràctica esportiva, 
equipaments, reglaments, qualitats físiques, etc. Molt bon treball d'il·lustració. Una de les poques obres 
generals sobre el tema que es poden trobar al mercat. 
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I80 Llengües 

ALKUWAIFI, Ahmad ; TORRES FABRÉS, Montserrat. -- Diccionari il·lustrat àrab-
català.  -- Sirpus,  2004. -- 33 p.  -- ISBN 84-90902-60-7  
9,90 €   
Primer volum d'una col·lecció de material educatiu adequat a qualsevol edat. El llibre conté vocabulari 
àrab-català dividit en dotze centres d'interès. Tots els termes estan representats per una imatge i tenen la 
grafia al costat en totes dues llengües.  
 
Collins diccionari anglès : anglès-català, català-anglès / direcció: Jeremy Butterfield.  
-- Grijalbo,  1999. -- 640 p. -- (Easy learning). -- ISBN 84-253-3286-9  
11,42 €   
Diccionari bàsic per als que comencen a aprendre l'anglès. Incorpora el vocabulari que cal conèixer abans 
d'iniciar el batxillerat. Inclou gran quantitat de notes gramaticals i exemples d'ús. 
 
Collins diccionario inglés : español-inglés, English-Spanish / dirección: Jeremy 
Butterfield.  -- Grijalbo,  1998. -- 639 p. -- (Easy learning). -- ISBN 84-253-3210-9  
11,42 €   
Diccionari bàsic per als que comencen a aprendre anglès. Incorpora el vocabulari que cal conèixer abans 
d'iniciar el batxillerat. Inclou gran quantitat de notes gramaticals i exemples d'ús. 
 
Diccionari anglès pràctic : català-anglès, anglès-català / Marta Folia ... [et al.].  -- 
Enciclopèdia Catalana,  2004. -- 658 p. -- (Diccionaris de l'enciclopèdia). -- ISBN 84-
412-1378-X  
14,20 €   
Diccionari bilingüe per a les primeres etapes de l'aprenentatge de l'anglès. Incorpora el vocabulari que cal 
conèixer abans d'iniciar el batxillerat. Inclou gran quantitat de notes gramaticals i exemples d'ús. 
 
Lèxic il·lustrat català-xinès : una eina per conèixer-nos.  -- Maguregui,  2005. -- 96 p.  
-- ISBN 84-934202-7-1  
12,00 €   
Un primer apropament a la llengua i els costums xinesos, molt adequat per facilitar la comunicació en la 
primera fase d’aprenentatge de la llengua catalana. Es recullen 600 paraules agrupades en vint temes 
diferents i il·lustrades de manera molt clara. Inclou algunes frases i expressions d’ús freqüent. 
 
MARTÍNEZ RAMOS, Andrés. -- Didi : diccionari dibuixat català-xinès.  -- Prensa 
Universitària,  2003. -- 164 p.  -- ISBN 84-95955-20-2  
24,00 €   
L'alfabet, les persones, les relacions, les sensacions, l’escola, la casa, el cos, els aliments, els animals, 
activitats, el treball, el lleure, l'espai, el temps, la salut, la roba, objectes d'ús comú, el transport, festes i 
celebracions, adjectius, la posició, els nombres, són els centres d'interès on es recullen les paraules 
bàsiques i més útils per comunicar-nos. L'editorial de ses illles publica altres diccionaris de característiques 
similars: Tsutsu: diccionari dibuixat català-romanès. 
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El teu primer Vox d'anglès / edició: Laura del Barrio Estévez.  -- Spes,  2005. -- 144 p.  
-- ISBN 84-8332-601-9  
18,00 €   
Diccionari en imatges per a nens que comencen a aprendre anglès. Inclou 1000 paraules agrupades per 
temes familiars per als més petits, unes taules amb les regles bàsiques de gramàtica i dos índexs anglès-
català, català-anglès al final de l'obra. Hi ha edició en castellà. 

I804.99 Català 

Diccionari visual DUDEN / coordinació.: Guillem Verger i Arce i Oriol Gil Sanchis. -- 
7a reimp.. -- Enciclopèdia Catalana,  2002. -- 672, 130 p. -- (Diccionaris d'Enciclopèdia 
Catalana). -- ISBN 84-7739-839-9  
38,90 €   
21.768 objectes i conceptes visualitzats dins del seu context natural: del cristall de clorur de sodi a la flor 
de taronger; de la glàndula tiroide a les muntanyes russes; de l'eix portabroques al míting electoral. 384 
làmines de tots els àmbits del món que ens envolta. Índex alfabètic de 27.500 termes per a localitzar 
ràpidament el mot cercat dins la làmina corresponent. 
 
Imatges : diccionari visual.  -- Cruïlla,  2002. -- 94 p.  -- ISBN 84-661-0437-2  
18,25 €   
Primer diccionari visual per a infants, agrupat en quatre centres temàtics: "A casa", "A l'escola", "Al carrer" i 
"De vacances". Sota les làmines, vinyetes i fotografies, l'infant trobarà les paraules que les defineixen (amb 
lletra de pal). Al final del llibre hi ha una relació alfabètica de les 500 paraules que formen el diccionari. 
 
Primer diccionari / Montserrat Ayats ... [et al.]. -- 3a ed., 2a reimpr. -- EUMO,  2003. -- 
856 p.  -- ISBN 84-7602-996-9  
19,45 €   
Diccionari destinat a alumnes de cicle mitjà i superior. Un bon recull lexicogràfic i, a l'hora, una eina que 
introdueix nois i noies en l'ús dels diccionaris. Els articles del diccionari proporcionen una informació 
morfològica, semàntica, lèxica, gramatical i ortogràfica de cadascuna de les paraules entrades. 
 
Les teves primeres paraules / edició: Laura del Barrio Estévez.  -- Vox,  2003. -- 64 p.  -
- ISBN 84-8332-427-X  
9,00 €   
L'obra presenta vint-i-cinc làmines il·lustrades que recreen escenaris propers al nen amb l'objectiu 
d'afavorir l'aprenentatge de la lectura. El nom d'alguns elements i situacions són amb lletra de pal. Hi ha 
edició en castellà. 

I806.0 Castellà 

Diccionari Barcanova de la llengua. Escolar.  -- Barcanova,  2004. -- 750 p.  -- ISBN 
84-489-1567-4 
17,00 €   
Diccionari escolar adreçat als estudiants d'educació primària. Aplega prop de 20.000 entrades del lèxic 
estàndard del català escollides amb criteris didàctics: veus que l'alumne no pot intuir o comprendre, 
tecnicismes, veus d'origen clàssic d'ús freqüent, vocabularis temàtics bàsics, etc. Inclou frases fetes, 
sinònims i antònims. El diccionari es complementa amb un apèndix amb informacions sobre el lèxic, 
ortografia, gramàtica i un vocabulari de barbarismes. Adaptació per a ús escolar del Diccionari Barcanova 
de la llengua. Inclou un CD-ROM de jocs amb paraules i lletres. 
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Diccionario Anaya de la lengua / coordinación: Javier Lahuerta Galán, David Aguilar 
España.  -- Anaya,  2002. -- 1195 p.  -- ISBN 84-8332-245-5  
19,95 €   
Diccionari alfabètic de la llengua castellana destinat a estudiants d'ESO. Aplega un total de 34.000 articles 
i 71.000 accepcions i de cada accepció dóna: sinònims i antònims, famílies lèxiques, etimologies i 
observacions gramaticals. Conté americanismes, neologismes i termes pertanyents a les diverses àrees 
de l'ESO. Inclou un apèndix gramatical. 
 
Larousse : diccionario ilustrado de la lengua española estudiante / dirección: Eladio 
Pascual Foronda.  -- Larousse,  2005. -- 1230 p.  -- ISBN 84-8332-661-2  
19,95 €   
Diccionari il·lustrat que conté 23.000 entrades del lèxic espanyol. Les definicions inclouen informació 
semàntica, morfològica, sintàctica i ortogràfica. Conté quatre apèndixs: frases fetes i refranys; models de 
conjugació verbal; cronologia universal; atles i quadern de països. L'estructura i l'exposició dels conceptes 
és clara i molt didàctica. 
 
Nuevo diccionario escolar de la lengua española / redacció: Susana Ágreda, 
coordinador: Manuel Sequeiros Murciano.  -- Santillana,  2001. -- 1223 p.  -- ISBN 84-
294-6847-1  
19,00 €   
Diccionari amb més de 26.000 termes. Inclou: estrangerismes, americanismes, exemples, paraules 
rellevants de les arts, ciència i tècnica, sinònims i antònims, conjugacions verbals, famílies de paraules, 
dibuixos i fotografies, regles i taules. 

I82-1 Poesia 

CALATAYUD CANO, Rafael ; OLMOS, Roger. -- En el mar de la imaginación.  -- 
Edelvives,  2003. -- 105 p. -- (Ala delta. Serie azul). -- ISBN 84-263-5201-4  
6,80 €   
Poesia, cal·ligrames, prosa poètica... textos on el fil conductor és la imaginació dels infants. Nens i nenes 
que parlen amb la pluja, juguen amb amics imaginaris, s'enfaden amb la seva ombra, ensenyen a llegir al 
gat o donen la volta al món de peus enlaire. 
 
CRUZ IGUERABIDE, Juan. -- Poemas para las horas y los minutos.  -- Edelvives,  
2003. -- 81 p. -- (Ala delta). -- ISBN 84-263-5113-1  
6,80 €   
El pas del temps. A partir d’aquest concepte l’autor ha elaborat un llibre excepcional. Tres lectures 
diferents successives o simultànies: les poesies dedicades a cada una de les hores del dia i de la nit, una 
poesia que es va llegint a mesura que es passen les pàgines i la tercera seguint els versos que figuren 
sota del títol de cada una d'elles. Les il·lustracions tenen la mateixa tendresa i enigma visual que els 
textos. Un llibre molt recomanable. 
 
DESCLOT, Miquel. -- Bestiolari de la Clara. -- 2a ed., 3a reimpr. -- Baula,  2004. -- 
127 p. -- (Ala delta. Sèrie verda). -- ISBN 84-479-1248-5  
7,10 €   
Un poemari de bestioles properes, gairebé casolanes, que tenen la virtut de fer-nos descobrir el que mai 
no havíem imaginat. Són unes bestioles agradables, que ens fan riure i somriure per la seva astúcia, els 
seus jocs inesperats i, fins i tot, la seva poca-solta. Poemes amb molt d’humor. 
 
DESCLOT, Miquel. -- Oi, Eloi?.  -- La Galera,  2003. -- 102 p. -- (Grumets). -- ISBN 
84-246-9564-X 
6,80 €   
Objectes quotidians, personatges fantàstics, endevinalles, tot és al servei de la imaginació, del joc i de la 
música de les paraules que l’autor sap extreure. Les il·lustracions acaben de completar la imatge 
suggeridora del poema. 

 44 
 



I INFANTIL CONEIXEMENTS  I8 Llengua. Literatura 

 
MARÇAL, Maria Mercè ; PIÉROLA, Mabel. -- La màgia de les paraules.  -- Baula,  
2004. -- 57 p. -- (Ala delta. Sèrie verda). -- ISBN 84-479-1253-1  
7,10 €   
Selecció de poemes extrets de Cau de llunes, bruixa de dol, Sal oberta i La germana, l’estrangera. El nexe 
d'unió és la màgia de les imatges, algunes de les quals recuperades de jocs i cançons populars, dotades 
de gran musicalitat, amb un lèxic ric i molta expressivitat. Conté un capítol amb suggeriments i reflexions a 
l’entorn de com llegir poesia. 
 
RASPALL I JUANOLA, Joana. -- A compàs dels versos.  -- La Galera,  2003. -- 81 p. -- 
(Grumets). -- ISBN 84-246-9574-7  
6,40 €   
Elements, jocs i sentiments, faules, escenes i figures són els encapçalaments sota els quals s'agrupen els 
poemes d'aquest llibre. L'autora indueix el lector a fer que es fixi en elements a primera vista insignificants. 
 
Recull de poemes per a petits i grans / Maria Antònia Pujol, Tina Roig de "Rosa 
Sensat". -- 3a ed. -- Associació de Mestres Rosa Sensat : Kairós,  2001. -- 121 p.  -- 
ISBN 84-7245-347-2  
21,20 €   
Tria de poesies de diversos autors i de tots els temps de la literatura i el folklore català. Estan agrupades 
per cicles temàtics: l'univers, les estacions, la natura, els animals i la humanitat. 
 
TEIXIDOR, Emili. -- Quina gana que tinc! / il·lustracions: Lluís Farré.  -- Cruïlla,  
2005. -- 55 p. -- (El vaixell de vapor). -- ISBN 84-661-1154-9  
10,25 €   
Un nen es queda sol a casa perquè la seva àvia ha caigut i la mare la porta a l'hospital. Li entra la gana 
però el rebost és buit i no té diners per comprar. Acompanyat de dos nens veïns escriuran en un paper 
elaborats dinars, sopars, entrants, postres, etc. L'obra està escrita en forma de rodolins i conté moltes dites 
sobre menjar i beure. 
 
Vull llegir poesia : col·lecció.  -- Cruïlla,  2003-2006. -- 16 v. -- (Vull llegir poesia). -- 
ISBN 84-661-0612-X 
4,10 €   
Col·lecció de referència de llibres d'iniciació a la poesia per a infants. Alguns dels títols apareguts: Barques 
de paper, de Salvador Espriu; El cargol, de Josep Carner; El cel ben serè, de Joan Maragall; La humanitat, 
de Joan Brossa; Menú d'astronauta, de Miquel Desclot; Perdiu jove, de Joan Margarit; Quietud, de Miquel 
Martí Pol; etc. 
 
XIRINACS, Olga. -- Marina ; Cavall de mar.  -- Barcanova,  2004. -- 57 p. -- (El tresor 
de la sopa de llibres). -- ISBN 84-489-1556-9  
12,90 €   
La col·lecció El tresor de la sopa de llibres recupera alguns títols de l'editorial i els edita en format gran i 
tapa dura. Aquest que presentem és un recull de poemes d'Olga Xirinacs de temàtica marina acompanyats 
d'il·lustracions d'Asun Balzola.  

I82-3 Contes populars i narracions 

BARRIE, J. M. -- Peter Pan y Wendy / ilustración: Robert Ingpen. -- Edició del 
centenari. -- Blume,  2004. -- 216 p.  -- ISBN 84-89396-04-3  
19,95 €   
En motiu del centenari de la publicació del clàssic de J. M. Barrie (1860-1937), l'editorial Blume acaba de 
publicar una edició molt acurada que compta amb les il·lustracions de Robert Ingpen. Un relat sobre les 
dificultats d'encarar amb confiança l'edat adulta, sobre la por de créixer i la lluita íntima per conservar 
intacte el paradís de la infantesa. 
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BAUM, L. Frank. -- El maravilloso mago de Oz / ilustración: William Wallace 
Denslow.  -- Anaya,  2000. -- 295 p. -- (Tus libros). -- ISBN 84-207-0027-4  
14,50 €   
Ara fa cent anys s'editava per primera vegada aquest clàssic de la literatura infantil. Frank L. Baum (1856-
1919) deia sobre el llibre: "He escrito el cuento con el único propósito de entretener a los niños de hoy en 
día. Pretende ser un cuento de hadas moderno en el que se conserven el sentido de lo maravilloso y la 
alegría, evitando así las situaciones dolorosas y las pesadillas." 
 
COLLODI, Carlo. -- Les aventures d'en Pinotxo / il·lustracions de Susanna Campillo.  -
- Joventut,  2001. -- 181 p. -- (Contes universals). -- ISBN 84-261-3146-8  
18,64 €   
Nova edició acurada d'una de les obres cabdals de la literatura juvenil. Podeu trobar una altra edició de 
l'obra amb un format més per adults a la col·lecció Les ales esteses de l'editorial La Magrana. 
 
EAST, Helen ; MADDERN, Eric. -- Esperit del bosc : contes d'arbres d'arreu del món.  
-- Blume,  2002. -- 45 p.  -- ISBN 84-89396-93-0  
12,95 €   
Recull de dotze contes populars sobre arbres procedents de diferents regions del món: Nova Zelanda, 
Grècia, Suècia, Nord-Amèrica, Uganda, Anglaterra, Irlanda, Nepal, Nova Guinea, Japó, Austràlia i 
Alemanya. Un apartat final proporciona informació addicional sobre els contes. Hi ha edició en castellà. 
 
El gran llibre de la por : 20 + 1 relats per a tremolar / adaptació dels textos: Xavier 
Valls.  -- Parramón,  2005. -- 448 p.  -- ISBN 84-342-2788-6  
17,00 €   
Selecció de 21 relats de por escrits per autors clàssics: Dickens, Bécquer, Poe, Stevenson, Maupassant i 
Lovecraft, entre d’altres. L'obra es divideix en quatre grans temes: la mort, la malaltia i la bogeria, el poder 
de la ment i el mal. 
 
HERNÁNDEZ, Pau Joan. -- Llegendes de Catalunya. -- 2a ed. -- Baula,  2002. -- 149 p.  
-- ISBN 84-479-0885-2  
13,80 €   
Obra que conté narracions de fets llegendaris d'arreu del país, tractades amb respecte i gran mestria 
literària. Narracions sempre amenes i entretingudes que transmeten els valors de la saviesa popular. 
Il·lustracions de Lluís Montañà, amb un nivell excel·lent. 
 
El libro de los 101 cuentos : los cuentos más bellos de toda Europa / recogidos por 
Christian Strich. -- 2a ed., corr. -- Anaya,  2005. -- 672 p.  -- ISBN 84-667-5169-6  
67,00 €   
Àlbum il·lustrat que ofereix una selecció dels contes populars i cultes de les diferents tradicions culturals 
d'Europa. Hi ha edició en català a Barcanova. 
 
MATTHEWS, John. -- El llibre dels gegants, fantasmes i follets : relats tradicionals de 
tot el món.  -- Brosquil,  2003. -- 80 p.  -- ISBN 84-96154-60-2  
15,15 €   
Personatges llegendaris i meravellosos prenen vida en un recull de contes molt recomanable, també per 
ser llegits en veu alta per mestres i professors. 
 
MCCAUGHREAN, Geraldine ; RAY, Jane. -- Contes d'amor i amistat.  -- Blume,  
2002. -- 109 p.  -- ISBN 84-95939-10-X  
17,90 €   
Recull de dotze contes tradicionals d'amor i amistat que formen part del folklore de països tant diversos 
com Madagascar, Grècia, Anglaterra, Irlanda, Xina o la Índia. Es complementa amb un apartat que aporta 
informació sobre l'aparició i tradició de cada conte. Hi ha edició en castellà. 
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Un meravellós llibre de contes de l'Àfrica per a nens i nenes / recollits per Anna Soler-
Pont.  -- Columna,  2005. -- 134 p.  -- ISBN 84-664-0593-3  
15,00 €   
Selecció de contes de l'Àfrica subsahariana que formen part de la tradició oral i que estan adreçats als 
infants. Anna Soler-Pont, agent literària especialitzada en literatura d'Àfrica, Àsia i el Pacífic, recull contes 
de princeses i prínceps, faules d'animals i mites de la creació, llegendes i aventures. 
 
Mil anys de contes mitològics / traducció: Pau Joan Hernández.  -- Baula,  2001. -- 398 
p. -- (Mil anys de contes). -- ISBN 84-479-0926-3  
30,11 €   
Recopilació de mites de diverses cultures del món. Els contes estan classificats per temes: de l'origen de la 
humanitat, de la immortalitat, de l'amor, etc. Cada conte va precedit d'informacions pràctiques sobre el text: 
edat aconsellada per seguir la narració, temps calculat de lectura, lloc on es desenvolupa la història i 
personatges principals. Hi ha edició en castellà. 
 
Naiyakay : llegendes africanes.  -- La Galera,  2004. -- 46 p. -- (Llegendes). -- ISBN 84-
246-3474-8  
6,70 €   
Quart títol d'una col·lecció que ens apropa a les tradicions narratives de diferents cultures. Les llegendes 
africanes aquí reunides ens mostren el respecte i la fidelitat al llegat dels avantpassats i les forces de la 
naturalesa. Enceta el llibre una breu introducció al continent africà. Altres títols de la col·lecció: La flor del 
cirerer: llegendes japoneses, Popocatépetl: llegendes sud-americanes. 
 
Per fat i fat : contes per tornar a contar / Elisabet Abeyà, Caterina Valriu. -- 3a ed. -- 
Moll,  2006. -- 198 p. -- (La Finestra). -- ISBN 84-273-0712-8  
11,50 €   
Un bon recull de contes populars i tradicionals universals per ser explicats. Eina útil per al mestre a l’hora 
de llegir en veu alta textos per fomentar el gust per la lectura en els nens i les nenes. 
 
PRADA, José Manuel de. -- Mites, contes i llegendes dels cinc continents.  -- Joventut,  
1999. -- 192 p.  -- ISBN 84-261-3097-6  
18,00 €   
Recull de trenta-dos relats tradicionals d'arreu del món. José Manuel de Prada, especialista en literatura 
oral, ha adaptat narracions populars de diferents cultures: japonesa, armènia, sioux, maorí, etc. Hi ha 
edició en castellà. 
 
RIORDAN, James. -- El Mag d'Oz / adaptació: James Riordan ; il·lustracions: Víctor G. 
Ambrus. -- 1a reimpr. -- Vicens-Vives,  2003. -- 143 p. -- (Cucanya). -- ISBN 84-316-
5884-3  
7,10 €   
Un clàssic de la literatura fantàstica infantil on la superació de les dificultats, l'amistat i l'aventura 
confeccionen un itinerari apassionant. 
 
SWIFT, Jonathan. -- Gulliver, viatge a Lil·liput / adaptat i il·lustrat per Julie Faulques.  -
- Joventut,  2005. -- 56 p.  -- ISBN 84-261-3459-9  
14,90 €   
Nova adaptació d’un dels viatges de Gulliver, títol clàssic de l’escriptor Jonathan Swift. Les aventures a 
Lil·liput es narren en un àlbum amb il·lustracions a doble pàgina. 
 
TÉBAR, Juan. -- Contes de les mil i una nits / contats per Juan Tébar ; il·lustrats per 
Javier Serrano... [et al.].  -- Barcanova,  2001. -- 197 p.  -- ISBN 84-489-1014-1  
28,00 €   
Adaptació d'una selecció dels contes més famosos de les Mil i una nits. Narrats per Juan Tébar i il·lustrats, 
entre d'altres, per Javier Serrano i Marta Riera. Al final, apareix una breu història sobre la compilació de les 
Mil i una nits, els seus possibles creadors, i les seves traduccions al català. Hi ha edició en castellà a 
Anaya. 
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El teler de contes : històries fantàstiques teixides d'aquí i d'allà / contes recollits per 
Tanya Robyn Batt.  -- Intermón Oxfam,  2003. -- 80 p.  -- ISBN 84-8452-226-1  
15,75 €   
Recull de set contes fantàstics d'arreu del món amb un punt en comú: la producció de teixits. Abans de 
cada conte, hi ha una introducció amb informació bàsica sobre el teixit o la tècnica per teixir que surt a la 
història: la fabricació de la seda a la Xina, la tècnica dels pedaços o patchwork emprat pels jueus, 
l'estampació dels bàtik a Java, etc. 
 
TWAIN, Mark. -- Las aventuras de Tom Sawyer.  -- Ediciones SM,  1997. -- 284 p. -- 
(Clásicos universales). -- ISBN 84-348-5206-3  
18,30 €   
Un clàssic de la novel·la d'aventures on l'amistat, la intriga, l'astúcia i l’amor per la justícia acompanyen en 
tot moment els tres protagonistes. 
 
WATERS, Fiona. -- Contes de màgia d'arreu del món.  -- La Magrana,  2003. -- 91 p. -- 
(Samarkanda). -- ISBN 84-8264-474-2  
15,00 €   
"Kaldoon el fetiller", de Transilvània, "La sopa encantada", d'Alemanya i "El clavell daurat", d'Itàlia són 
alguns dels dotze relats recollits en aquesta obra il·lustrada. Totes les històries tenen en comú elements 
fantàstics com ara bruixes, transformacions, encanteris i malediccions que fan realitat els desitjos humans. 
Hi ha edició en castellà. 
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I91 Geografia 

ABELLA, Tomàs. -- G de Guatemala.  -- Intermón Oxfam,  2005. -- 24 p. -- (Alfabet 
solidari). -- ISBN 84-8452-317-9  
14,00 €   
Llibre il·lustrat de coneixements sobre Guatemala. L'obra dóna a conèixer la geografia, la història, l'art, la 
gastronomia i els costums d'aquest país, mitjançant textos breus i moltes fotografies. Altres títols dedicats 
a països de la col·lecció Alfabet solidari: A d'Àfrica, X de Xina, I d'Índia i P de Perú. Hi ha edició en castellà.
 
ARISPE CORNEJO, Nancy. -- Nancy, jo vinc de Cochabamba.  -- Associació de 
Mestres Rosa Sensat,  2001. -- 32 p. -- (Jo vinc de...). -- ISBN 84-89149-79-8  
9,50 €   
La vida, les inquietuds i les dificultats de la Nancy, una boliviana casada amb un català, que s'ha integrat 
en l'entorn sociocultural de Catalunya. El llibret, amb fotografies il·lustratives, dóna una perspectiva que 
ajuda a comprendre les diferències i similituds entre cultures, tot fomentant-ne el respecte mutu. Altres 
títols de la col·lecció: Eneide, jo vinc de Guajarà-Mirim, Shafiq, jo vinc de Jehlum, Hassan, jo vinc de 
Nador, Ostelinda, jo vinc de tot arreu, Stefan, jo vinc de Belgrad. Hi ha edició en castellà. 
 
ARLON, Penelope. -- Enciclopedia de los pueblos del mundo.  -- Espasa,  2005. -- 304 
p.  -- ISBN 84-670-1955-7  
29,90 €   
Llibre de família dels pobles i les ètnies del món: els inuits, els misquitos, els ianomami, els dinques, els 
celtes, els anglesos, els tuaregs, els coreans, etc. Àlbum molt il·lustrat on se'ns presenten els trets 
definitoris de 80 pobles i cultures d'arreu del món, ordenats per continents. És un llibre DK. 
 
BALDÓ, Estel ; CAMPILLO, Susana ; GIL, Rosa. -- La Xiufèn viu a la Xina. -- 3a ed. -
- Barcanova,  2005. -- 24 p. -- (El Bosc de colors). -- ISBN 84-489-1418-X  
4,95 €   
Llibre per als més menuts, amb lletra de pal i una nena divertida que ens mostra el seu país. 
 
CLAYBOURNE, Anna ; DOHERTY, Gillian. -- Los pueblos del mundo.  -- Usborne,  
2002. -- 95 p.  -- ISBN 0-7460-5067-4  
17,00 €   
Un atles que permet informar-se de manera interactiva sobre les festes, els costums, les tradicions, les 
creences i tots els aspectes de la vida quotidiana, social i política de diferents països. Per ampliar la 
informació es pot clicar damunt les adreces d'Internet seleccionades. Recomanable al cicle superior i a 
l'ESO. 
 
OLLÉ, M. Àngels. -- Búxara, jo sóc del Marroc.  -- Associació de Mestres Rosa Sensat,  
2003. -- 32 p. -- (Jo sóc de...). -- ISBN 84-89149-86-0  
9,50 €   
Recorregut per la vida i els costums de la Búxara, una noia marroquina de 10 anys que viu al poble 
d'Erfoum, al sud del Marroc. Els títols d'aquesta col·lecció, amb fotografies il·lustratives, ajuden a valorar la 
riquesa de la diversitat humana mostrant les formes de vida d'una cultura diferent. Uns altres títols de la 
col·lecció: Bali, jo sóc de la Xina, Minu, jo sóc de l'Índia, Lenessú, jo sóc de Benín, Erik, jo sóc de Noruega, 
Dana, jo sóc dels Estats Units d'Amèrica, Takao, jo sóc del Japó o Fátima Vanessa, jo sóc del Salvador" Hi 
ha edició en castellà. 
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OMMER, Uwe ; FURLAUD, Sophie ; VERBOUD, Pierre. -- Famílies d'arreu del món.  
-- Cruïlla,  2003. -- 108 p.  -- ISBN 84-661-0696-0  
20,65 €   
Àlbum que mostra diferents tipologies familiars a través d'unes magnífiques fotografies i de textos senzills. 
 
SMITH, David J. -- Si el món fos un poblet : un llibre sobre la gent del món.  -- 
Símbol,  2002. -- 32 p. -- (Simbolet). -- ISBN 84-95987-02-3  
12,00 €   
Text il·lustrat que permet la lectura del món en clau sostenible posant de relleu els desequilibris entre el 
primer i el tercer món. 
 
SPIER, Peter. -- Gente. -- 3a ed. -- Lumen,  1999. -- 45 p.  -- ISBN 84-264-3604-8  
14,95 €   
A través d'un text breu i suggerent, acompanyat d'uns dibuixos expressius amb estètica de còmic i 
carregats d'humor, l'autor reflexiona sobre la paradoxa de les diferències i similituds que presentem els 
éssers humans. Un bonic collage de diferents aspectes sociològics, geogràfics, històrics i científics que 
retraten el planeta i ressalten la riquesa de la seva diversitat. 

I910 Exploracions i viatges 

BAUMANN, Anne-Sophine. -- Pirates!. -- 2a ed.. -- Cruïlla,  2004. -- 22 p. -- (Jocdoc). 
-- ISBN 84-661-0653-7  
11,80 €   
Qui són els pirates? On s’amaguen? Com és la vida a bord del vaixell? Un llibre interactiu que facilita 
l'aprenentatge tot jugant i descobrint la informació fent girar rodes, obrint finestres o desplegant solapes. La 
informació que recull està ben documentada i respon als interessos de nens i nenes sobre uns 
personatges de llegenda. Hi ha edició en castellà. 
 
GASSÓS, Dolors. -- Atles bàsic d'exploracions i descobertes.  -- Parramón,  2005. -- 96 
p.  -- ISBN 84-342-2818-1  
11,50 €   
Atles temàtic il·lustrat d'introducció al món dels invents i de les descobertes geogràfiques al llarg de la 
història. Un recorregut traçat de forma molt didàctica i entenedora, des de la revolució neolítica, passant 
per Marco Polo i l'exploració de l'Àfrica, fins arribar a la revolució genètica. El seu caràcter didàctic la fa 
una eina molt adient per als estudiants d'últims cursos de primària i primers cursos de secundària. Hi ha 
edició en castellà. 
 
HAIN-JUN, Yue. -- Marco Polo : la ruta de las maravillas.  -- Vicens Vives,  2005. -- 
66 p. -- (Cucaña biografías). -- ISBN 84-316-7173-4  
7,10 €   
Una biografia interessant, com totes les de la col·lecció, que permet introduir-se dins l'apassionant 
aventura del mercader venecià. Marco Polo va aconseguir establir ponts de civilització i cultura entre el 
món oriental i l’occidental. L'apèndix documental de preguntes i respostes, que acompanya el text, pot ser 
d'utilitat a l'hora de treballar el tema. 
 
HAO, K. T. ; FULLÀ, Montserrat. -- Scott y Amundsen : la conquista del Polo Sur.  -- 
Vicens-Vives,  2005. -- 79 p. -- (Cucaña biografías). -- ISBN 84-316-7172-6  
7,40 €   
L'editorial Vicens Vices aposta per una nova col·lecció de biografies que combina amb encert ficció i 
informació. La recreació narrativa de l'aventura dels primers homes que arribaren al Pol Sud, l'any 1911, 
es complementa amb una breu història de l'exploració de l'Antàrtida. 
 

 50 
 



I INFANTIL CONEIXEMENTS  I9 Geografia. Biografia. Història 

OBIOLS, Anna. -- El viatge de Cristòfor Colom / il·lustracions: Subi.  -- Lumen,  2005. 
-- 26 p.  -- ISBN 84-488-2280-3  
13,50 €   
Àlbum il·lustrat que explica per boca d'un nen la història de Cristòfor Colom i el descobriment d'Amèrica. La 
societat Obiols/Subi amplia el seu repertori de biografies infantils: El Petit Dalí... i el camí cap als somnis" 
Mozart, el petit mag. Hi ha edició en castellà. 

I912 Atles 

Atles de geografia de Catalunya : Espanya, Europa, el món. -- 3a ed. -- Barcanova,  
2006. -- 101 p.  -- ISBN 84-489-1922-X  
21,90 €   
Atles de geografia adreçat a estudiants, amb mapes físics, polítics, demogràfics i econòmics. Ofereix una 
descripció detallada de Catalunya i Espanya: relleu, hidrografia, climes, espais naturals, divisió territorial, 
població, agricultura, ramaderia, pesca, indústria, energia i comunicacions. Es complementa amb una 
primera aproximació a Europa, la UE i el món. Inclou en CD-Rom el joc Comarcat, consistent en un 
recorregut virtual per les comarques catalanes i un rpertori de mapes muts. 
 
Atles dels Països Catalans.  -- Enciclopèdia Catalana,  2000. -- 83 p. -- (Geo/Estel). -- 
ISBN 84-412-0595-7 
27,05 €   
Atles de geografia adreçat a estudiants, amb mapes físics, polítics, demogràfics i econòmics. Ofereix una 
descripció detallada dels Països Catalans. 
 
Atles junior Vicens Vives : geogràfic de Catalunya i del món / realització: Institut 
Cartogràfic Llatí. -- 5a ed., reimpr. -- Vicens-Vives,  2006. -- 97 p.  -- ISBN 84-316-
8317-1  
17,60 €   
Atles universal amb una dedicació especial a Catalunya. Consta de 53 mapes que combinen il·lustració 
gràfica amb fotografies per satèl·lit. L'Institut Cartogràfic Llatí és una de les institucions cartogràfiques més 
prestigioses del nostre país. Adreçat a estudiants d'educació primària i primers cursos de secundària.  Hi 
ha edició en castellà. 
 
CARRERAS, Carles. -- Atles de Catalunya : regions i comarques.  -- La Galera,  1999. 
-- 206 p.  -- ISBN 84-412-0025-4  
12,20 €   
Atles i geografia comarcal de Catalunya adreçats a estudiants d'educació primària. 
 
DALBY, Elizabeth. -- Mi primer atlas : con links de internet.  -- Usborne,  2004. -- 64 
p.  -- ISBN 0-7460-6392-X  
12,00 €   
Atles físic del món adreçat a joves lectors i estudiants. Inclou un apartat introductori on s'explica què és un 
atlas, els diferents tipus de mapes, la informació que ofereixen i els símbols que utilitzen. El text que 
acompanya els mapes és clar i ben elaborat i es complementa amb fotografies d'animals, paratges 
naturals, etc. Compta també amb un índex cartogràfic i una representació de banderes del món. Ofereix 
una descripció detallada de Catalunya. 
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I92 Biografies 

CUGOTA I MATEU, Lluís. -- Marie Curie.  -- Parramón,  2005. -- 63 p. -- (Em dic...). -
- ISBN 84-342-2824-6 
7,50 €   
Títol d'una col·lecció bàsica de biografies de personatges universals adreçada a joves lectors. És el torn de 
la física Marie Curie, guanyadora de dos premis Nobel en física i química, juntament amb el seu marit 
Pierre. Al final de cada volum s'inclou una relació cronològica dels fets històrics i culturals que situen la 
vida del personatge. La col·lecció ha guanyat el Premi Crítica Serra d'Or Juvenil de Coneixements 2005. 
Un altre títol de la col·lecció dedicat a un científic: Albert Einstein. Hi ha edició en castellà. 
 
GIL, Carmen. -- Cleopatra.  -- Parramón,  2005. -- 63 p. -- (Em dic...). -- ISBN 84-342-
2755-X  
7,50 €   
Altres títols de la col·lecció dedicats a personatges històrics: Alexandre el Gran i Marco Polo. Hi ha edició 
en castellà. 
 
GIL, Carmen. -- Teresa de Calcuta.  -- Parramón,  2005. -- 63 p. -- (Em dic...). -- ISBN 
84-342-2822-X 
7,50 €   
Nou títol d'aquesta col·lecció de biografies de personatges universals adreçada a joves lectors. És el torn 
de la mare Teresa de Calcuta, fundadora de la Congregació de les Missioneres de la Caritat. Un altre títol 
de la col·lecció: Gandhi. Hi ha edició en castellà. 
 
GLOT, Claudine ; MUNCH, Philippe. -- Seguint les petjades del... Rei Artús.  -- Blume,  
2003. -- 125 p. -- (Seguint les petjades...). -- ISBN 84-95939-65-7  
9,90 €   
L'editorial francesa Gallimard ha estrenat una col·lecció que Blume tradueix ara al català i al castellà. 
Seguint les petjades... són un conjunt de títols que combinen encertadament literatura i coneixements 
històrics sobre un heroi, una llegenda o una civilització. Un altre títol de la col·lecció: Seguint les petjades 
dels... pirates. 
 
LIU, Siyuan ; FULLÀ, Montserrat. -- El jefe Seattle.  -- Vicens-Vives,  2003. -- 63 p. -- 
(Cucaña biografías). -- ISBN 84-316-7171-8  
7,40 €   
Breu biografia il·lustrada del cap indi Seattle presentada d'una forma molt atractiva: 1) crònica narrada de 
la seva vida;  2) reproducció del  discurs històric del cap reivindicant el valor sagrat i els drets dels indis a 
la terra on van néixer; i 3) síntesi de la història dels indis nord-americans. 
 
LUQUE, Luis. -- Charles Chaplin.  -- Parramón,  2005. -- 63 p. -- (Em dic...). -- ISBN 
84-342-2826-2 
7,50 €   
Un nou títol de la col·lecció Em dic... que ofereix biografies de personatges universals adreçades als joves 
lectors. En aquesta ocasió presenta la vida de l'actor i director Charles Chaplin. Altres títols de la col·lecció 
del camp de la creació artística: Shakespeare, Leonardo da Vinci, Mozart, Picasso, Vincent van Gogh. Hi 
ha edició en castellà.  
 
PANAFIEU, Jean-Baptiste de ; DESPLANCHE, Vincent. -- Tras los pasos de... Charles 
Darwin.  -- Blume,  2005. -- 127 p. -- (Tras los pasos de...). -- ISBN 84-89396-83-3  
9,90 €   
Llibre de coneixements il·lustrat que narra la vida de Charles Darwin. Explica de forma amena i divulgativa 
els fonaments de la teoria de l'evolució. L'obra conté vocabulari col·locat en el lateral de la mateixa pàgina 
on està escrita, també intercala informació útil com: la societat victoriana, espècies perdudes d'animals, 
l'Anglaterra industrial, etc. Un altre títol de la col·lecció: Tras los pasos de... Leonardo da Vinci. Hi ha edició 
en català.  
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SALVÀ, Francesc. -- Personatges mítics : història i ficció.  -- Salvatella,  2002. -- 43 p. 
-- (Espigó). -- ISBN 84-8412-169-0  
7,00 €   
Tria de personatges que formen part de la nostra història real o fictícia. Amb un text concís però clar, 
Francesc Salvà parla de personatges com Eulàlia, patrona de Barcelona, el moro Mussa, Joan 
Serrallonga, el timbaler del Bruc, o els protagonistes de novel·les com en Manelic (Terra baixa, d'Àngel 
Guimerà), el senyor Esteve (L'auca, d'en Santiago Rusiñol) o la Colometa (La plaça del Diamant, de Mercè 
Rodoreda). Les il·lustracions estan fetes pel pel mateix autor.  
 
SÍS, Peter. -- L'arbre de la vida : un llibre que il·lustra la vida de Charles Darwin, 
naturalista, geòleg i pensador.  -- RqueR,  2004. -- 44 p. -- (Exploro). -- ISBN 84-
933263-7-2  
18,00 €   
Recorregut gràfic per la vida i obra de Charles Darwin. Les il·lustracions minucioses s'han creat a partir de 
les notes de viatge i els dibuixos de les espècies exòtiques que Darwin va descriure en els seus anys de 
navegació. I el text que les acompanya combina les dades biogràfiques amb notes autobiogràfiques. L'obra 
va obtenir el premi Bologna Ragazzi 2004. Hi ha edició en castellà. 
 
TELLO, Antonio. -- Miguel de Cervantes.  -- Parramón,  2005. -- 63 p. -- (Em dic...). -- 
ISBN 84-342-2757-6 
7,50 €   
Nou títol d'aquesta col·lecció de biografies de personatges universals relacionats amb el món de les 
ciències, de l'art, de la cultura, etc. Aquest volum inclou la vida d'un dels més coneguts escriptors 
espanyols, Miguel de Cervantes. Al final de cada volum s'inclou una relació cronològica dels fets històrics 
que van succeir durant la vida del personatge. Altres títols de la col·lecció dedicats a escriptors: Jules 
Verne, Saint-Exupéry i Shakespeare. Hi ha edició en castellà. 

I93 Història universal 

AMELL, Guiomar. -- Breu història dels catalans. -- 3a ed. -- Generalitat de Catalunya. 
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions,  2006. -- 97 p. -- (Col·lecció 2000). 
-- ISBN 84-393-7202-7  
12,00 €   
Breu introducció il·lustrada a la història de Catalunya. Un recorregut pels fets més importants i els 
moviments culturals que han marcat l'evolució del país. Hi ha edició en castellà. 
 
BIESTY, Stephen. -- Egipte vist per dins / text de Stewart Ross.  -- La Magrana,  2005. -
- 29 p.  -- ISBN 84-272-9319-4  
15,00 €   
Llibre de coneixements que ens mostra com era l'antic Egipte durant el regnat de Ramsés II. Acompanyats 
per Deida, una nena d'onze anys, visitarem el palau de Ramsés, assistirem a la preparació d'una mòmia i 
emprendrem un viatge a través del riu Nil. Destaquen les dimensions de les il·lustracions a tota plana i els 
detalls que recreen la vida quotidiana i el treball dels egipcis. Uns altres títols de la col·lecció: Roma vista 
per dins i Grècia vista per dins. Hi ha edició en castellà. 
 
CHANDLER, Fiona. -- El mundo antiguo.  -- Usborne,  2000. -- 96 p. -- (Historia 
ilustrada Usborne). -- ISBN 0-7460-3890-9  
17,50 €   
Quan van començar els Jocs Olímpics? Per què es va construir la Gran Muralla Xinesa? Per què es 
pintaven de blau els guerrers celtes? Aquestes i moltes altres dades de la història antiga s'expliquen de 
forma clara i amb una gran varietat d'il·lustracions: mapes, fotografies i dibuixos explicatius. Altres títols de 
la serie d'història: El mundo prehistórico i El mundo medieval. 
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COTTERELL, Arthur. -- China.  -- Pearson Alhambra,  2006. -- 72 p. -- (Viva imagen). 
-- ISBN 84-205-4635-6  
12,30 €   
La història i la cultura de la Xina explicada als més joves. L'àlbum ens proposa un recorregut pels aspectes 
més característics de la civilització xinesa amb l'ajut de nombroses fotografies. Altres títols d'història antiga 
dins de la mateixa col·lecció: Aztecas, incas y mayas, Vikingos, Roma antigua, Grecia antigua i Vivir en la 
Edad Media. 
 
GRANT, Neil. -- La antigua Roma.  -- Ediciones SM,  2003. -- 46 p. -- (Saber al 
descubierto). -- ISBN 84-348-9589-7  
13,47 €   
Saber al descubierto és una col·lecció de llibres de coneixements sobre història antiga, ciència, naturalesa 
i tecnologia. Tots els títols combinen els fulls transparents amb nombroses il·lustracions i un text breu i 
entenedor escrit per un especialista en la matèria. Uns altres títols de la col·lecció dedicats a la història: El 
antiguo Egipto i La antigua Grecia. 
 
El hombre primitivo.  -- Pearson/Alhambra,  2005. -- 72 p. -- (Viva Imagen). -- ISBN 
84-205-4598-8. -- [R.  
12,30 €   
Àlbum il·lustrat que recorre el procés evolutiu dels homes prehistòrics. Continguts: persona o mico; menjar 
prehistòric; fabricants d'eines, descobriment del foc; en l'edat del gel; els primers artistes; caça i 
recol·lecció; cultiu de la terra; vestits i teixits; màgia, mort i tombes, etc. Bon material d'acompanyament 
complementari: dades sorprenents, preguntes i respostes, rècords, qui és qui, llocs per visitar, adreces 
webs i glossari. 
 
JOLY, Dominique. -- La prehistòria.  -- Cruïlla,  2005. -- 21 p. -- (Jocdoc). -- ISBN 84-
661-1214-6  
13,15 €   
Un llibre interactiu amb rodetes, finestres i pàgines desplegables que contribuirà a satisfer la curiositat dels 
lectors per aquest període de la humanitat: animals, glaceres, invents... tot plegat, una manera ben 
engrescadora d'accedir al coneixement. Hi ha edició en castellà. 
 
LANGLEY, Andrew. -- Vivir en la Edad Media.  -- Pearson/Alhambra,  2005. -- 72 p. -- 
(Viva Imagen). -- ISBN 84-205-4599-6  
12,30 €   
Àlbum il·lustrat sobre la vida quotidiana i les principals institucions de l'edat mitjana: la societat medieval, la 
vida dels camperols, el govern de la noblesa, la llar, la cuina, les dones, la cort reial, el soldat, l’església, 
construir una catedral, les arts decoratives, les ordres religioses, etc. Ideal perquè els infants realitzin 
treballs escolars. Cada fotografia dels objectes conté una explicació del funcionament, materials i altres 
dades útils. Bon material d'acompanyament complementari: dades sorprenents, preguntes i respostes, 
rècords, qui és qui, llocs per visitar, adreces webs útils i glossari. 
 
Mayas.  -- Parramón,  2005. -- 31 p. -- (Grandes civilizaciones). -- ISBN 84-342-2738-X 
9,00 €   
Nou volum d'aquesta col·lecció de llibres de coneixements il·lustrats. Breu introducció a la civilització maia: 
geografia, déus, classes socials, centres cerimonials, artesania, escriptura, etc. Inclou una cronologia amb 
els principals períodes de la història maia. Altres títols recents: Vikingos, China, Roma, India, 
Mesopotamia, Egipto, Grecia. 
 
MICHAUX, Madeleine ; BRUS, Catherine. -- Cavallers.  -- San Pablo,  2004. -- 36 p. -- 
(En temps dels). -- ISBN 84-285-2695-8  
12,00 €   
Un llibre per a infants que proporciona un repàs al món medieval dels cavallers, els castells, les batalles... 
Les il·lustracions, simpàtiques i detallades, predominen sobre uns textos més esquemàtics. El conjunt, 
però, permet fer una ullada a aquesta època històrica de manera simpàtica i entenedora. 
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SENKER, Cath. -- La antigua Grecia.  -- Ediciones SM,  2003. -- 46 p. -- (Saber al 
descubierto). -- ISBN 84-348-9588-9  
11,95 €   
Un altre llibre de la col·lecció "Saber al descubierto" amb les il·lustracions i transparències a què ens tenen 
acostumats. Diversos capítols temàtics (art, societat, medicina i ensenyament) ens apropen a la vida 
política, social i comunitària dels ciutadans de la Grècia clàssica. 
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