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Títol: Qui és qui? Respostes ràpides per a preguntes enginyoses 

Col·lecció: Els Supertafaners 

Editorial: Vox, 2014 

Signatura: I03 Qui 

Matèria: Obres Generals 

Sinopsis: 

Els adults tremolen quan un “supertafaner” obre la boca i comença a dir, qui és...? 

Amb aquesta divertida combinació de dibuixos sorprenents i respostes encertades, no es resistirà cap 

pregunta. Pensat per a un públic infantil a partir de 6 anys, perquè mirin ells sols el llibre o comparteixin els 

seus dubtes amb els grans, els “supertafaners” reuneixen més de 140 preguntes a cada volum: Qui era l'Ana 

Frank? Per què estan emprenyats els Angry Birds? Com es guanya la vida un ratolí? Qui va ser el primer en 

fer la volta al món? 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Nos divertimos con la ciencia. 28 experimentos para construir y realizar 

en casa 

Autor/a: Àngels Navarro 

Editorial: Combel Editorial, 2012 

Signatura: I5/6 Nav 

Matèria: Ciència - Experiments 

Sinopsis: 

Això és un llibre d'experiments senzills i dels més petits que poden fer a casa, de forma segura i amb els 

materials a mà. Cada pàgina doble il·lustra un experiment pas a pas, i al final del llibre inclou algunes fotos 

magnífiques i les explicacions científiques que poden ser observades. 

Consulta'l al catàlega Aladí. 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1784682~S46*cat
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Títol: El gran libro del espacio 

Autor/a: Anne-Sophie Baumann i Oliver Latyk 

Editorial: Ediciones SM, 2017 

Signatura: I523 Bau 

Matèria: Ciència - Astronomia 

Sinopsis: 

Un llibre amb solapes, rodes i elements mòbils per comprendre ben tots els secrets de la Terra i l'univers. 

Un llibre sobre l'espai amb més de 40 animacions per descobrir com és l'equip d'un astronauta i com 

desenganxen els coets, explorar l'Estació Espacial Internacional i el planeta Mart, admirar la Terra en 3D, 

veure girar les nostres galàxia... En definitiva, una completa guia amb solapes, rodes i elements mòbils per 

comprendre ben tots els secrets de la Terra i l'univers. Per crear aquest llibre, l'autora s'ha entrevistat amb 

astronautes i experts en astronomia i després ha compartit tota aquesta informació amb l'il·lustrador perquè 

les il·lustracions siguin precises i realistes. 

Consulta'l al catàleg Aladí.  

 

Títol: Las chicas son de ciencias. 25 científicas que cambiaron el mundo 

Autor/a: Irene Cívica i Sergio Parra 

Editorial: Montena, 2017 

Signatura: I92:5 Civ 

Matèria: Biografies 

Sinopsis: 

Descobreix a 25 supercientífiques que van canviar el món i van demostrar que les noies són de ciències! 

#ChicasDeCiencias 

Saps quants descobriments científics hem de les dones? Encara que en els llibres d'història sembli que les 

ciències són cosa d'homes, d'això res: des d'Agnodice, la primera mèdica coneguda de la història, fins Rosalind 

Franklin, la química que va descobrir l'estructura de l'ADN, passant per Vera Rubin, l'astrònoma que va veure 

el que ningú veia, les dones han estat pioneres en ciències des de l'inici dels temps. I així i tot, podries nomenar 

almenys a deu noies guerreres que ho van petar al món de les ciències? 

Si no pots, tranqui. Aquí tens 25 exemples de supercientífiques que demostren que les noies i els laboratoris 

són una bona combinació. Qui va dir que les noies no eren de ciències? 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1857903~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1881749~S46*cat


Títol: Who's the classiest cat? (Col.: Coco the cat) 

Autor/a: Gérard Moncomble i Fréderic Pillot 

Editorial: Edelvives, 2013 

Signatura: I441.2 Mon 

Matèria: Aprenentatge d'idiomes 

Sinopsis: 

Coco es la gata de una familia típica de cualquier ciudad europea. Es vanidosa,perezosa y se considera el 

centro del mundo. Los títulos de esta colección han sido especialmente adaptados para un nivel básico de 

aprendizaje de inglés. 

Consulat'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Pirates a la vista. Afaga la lupa i busca aventura i diversió 

Autor/a: David Long i Harry Bloom 

Editorial: La Galera, 2018 

Signatura: I629.12 Lon 

Matèria: Pirates 

Sinopsis: 

Atenció, grumet! Agafa la lupa de la coberta i navega pels set mars amb aquest llibre de pirates que 

amaga més de 200 secrets. 

Durant la teva aventura a través de les pàgines d'aquest llibre, descobriràs deu pirates que van existir de veritat, 

aprendràs coses sobre la vida en alta mar sobre i sota coberta i exploraràs fins al més mínim detall alguns dels 

moments clau de la història de la pirateria. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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