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Títol: Robotmanía. Todo lo que tienes que saber para fabricar tu propio robot 

Autor/a: Raúl Lapiedra i Andreu Marsal 

Editorial: B de Block, 2018 

Signatura: I681.5 Lap 

Matèria: Ciències aplicades - Robots 

Sinopsis: 

Els veus al cinema i en la tele, però també els tens en la cuina i en l'ordinador. Ens ajuden a predir el temps, 

ajusten la temperatura de la nevera i aspiren la pols de la casa en la nostra absència. 

Els robots estan a tot arreu! Però aquesta invasió ens encanta. A poc a poc, aquestes bestioles s'han convertit, 

gairebé, en els nostres millors amics. Per això cal conèixer-los bé, saber com funcionen i quin és el seu 

maneig. 

Tot això i molt més és el que trobaràs en aquest llibre. A més, aprendràs a construir el teu propi robot. Un 

bon pla, eh? 

Clica aquí per veure els exemplars disponibles. 

 

Títol: La meva família 

Autor/a: Equip mèdic Deixeus Dona i Cristina Losantos 

Editorial: Estrella Polar, 2018 

Signatura: I612.6 Mev 

Matèria: Diversitat familiar 

Sinopsis: 

Un llibre per entendre la varietat de famílies que cada dia els envolten i les 

diferents formes de concebre un nadó. 

En Pau està a punt de tenir un germanet, la Martina es pregunta per què ella només té mare i en Joan recorda 

quan va ser adoptat... 

Amb les famílies passa el mateix que amb les persones: totes són diferents, no n’hi ha dues d’iguals. Però 

totes tenen un tret comú, allò que fa que la nostra família sigui la millor del món per a cadascú de nosaltres: 

que ens estimem! 

Clica aquí per veure els exemplars disponibles. 

 
 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1892685~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1890415~S46*cat


Títol: Tesla. El mag de l'electricitat 

Autor/a: Ainhoa Rebolledo i Iratxe López de Munáin 

Editorial: Vegueta, DL 2017 

Signatura: I92(Tes) Reb 

Matèria: Biografies 

Sinopsis: 

Nikola Tesla va ser el científic amb més invents en la història de la humanitat. Va néixer a mitjans del segle 

XIX i, amb el seu treball, va ajudar a modernitzar el món amb moltíssims avenços en electricitat. És gràcies 

a ell que tenim llum a casa! Molts dels avenços dels últims 150 anys es basen en invents seus. No és 

casualitat, per exemple, que hagin batejat amb el seu nom la marca de cotxes elèctrics més mo-derna de 

l’actualitat. Tant el registre de la narració com l’estil de les imatges són adequats per a escolars amb una 

franja d’edat d’entre els 8 i els 11 anys. El text i les imatges s’asseguren de tractar temes didàctics 

transversals als àmbits d’activitat del personatge, especialment aquells relatius al món de la tecnologia, amb 

vista tant a la lectura en família com a l’ús en centres escolars i al reforç al programa educatiu. Les pàgines 

finals del llibre contenen una biografia resumida del personatge i una cronologia que l’emmarca en 

l’evolució de la seva disciplina, entre altres personatges destacats. 

Clica aquí per veure els exemplars disponibles. 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1886820~S46*cat

