
 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

Llibres de coneixements, desembre 2018 

 Títol: Árboles 

Autor/a: Socha, Piotr 

Publicació: Madrid : Maeva Young, cop. 2018 

Signatura: I58.15 Soc 

Sinopsi: El món dels arbres és molt complex, endevina qui es camufla 
entre les seves branques, com viatgen les llavors i perquè els arbres 
canvien el seu aspecte en cada estació. Amb aquest llibre podràs 

aprendre aquestes i moltes més coses sobre els arbres. 

 

 

Títol: Costura con niños : 15 proyectos para coser en familia 

Autor/a:  Santiváñez, Sylvia 

Publicació: Madrid : Oberon, cop. 2018 

Signatura: I687 San 

Sinopsi: Tot el que necessites per aprendre a cosir des de zero y 
propostes per dur a terme. 

 

  

  



 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

Títol: Cómo escribir y dibujar un cuento 

Autor/a: Marco, Vicente 

Publicació: [Córdoba] : Berenice, 2018 

Signatura: I80.8 Mar 

Sinopsi: Pràctic i divertit manual que et permetrà al desenvolupar tot 
el teu potencial creatiu i posar-lo a disposició de la teva pròpia 
creació. 

  

 

Títol: De la A a la Z 

Autor/a: Rodari, Gianni 

Publicació: Tres Cantos : Loqueleo, 2018 

Signatura: IP 837 Rod 

Sinopsi: Divertit abecedari de poesies i contes curts en llengua 
castellana. 

 

 

  

  



 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

 

Títol: Dones úniques : relats de dones d'aquí que no podràs oblidar 

Autor/a: Barderi, Montse 

Publicació: Barcelona : Columna, 2018 

Signatura: I92(46.71) Bar 

Sinopsi: Llibre protagonitzat per dones catalanes, dones d'àmbits 
diferents i de totes les èpoques i condicions, també del present. Dones 
que no s'han posat cap límit a l'hora de viure, investigar, explorar i ser. 

 

  

Títol: Amelia Earhart 

Autor/a: Thomas, Isabel 

Publicació: Barcelona : Blume, 2018 

Signatura: I92(Ear) Tho 

Sinopsi: Per què Amelia Earhart va ser una heroïna de l'aviació? Va 
ser la primera dona  que va travessar l'oceà Atlàntic en solitari, va 
batre rècords aeronàutics, va escriure llibres que van ser èxits de 

venda i va lluitar per la igualtat de drets per la dona. Coneix el llegat d'un dels pilots més 
intrèpids i decidits en la història de l'aviació. 

 

  



 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

 

Títol: Cuentos para niños que sueñan con cambiar el mundo : 50 
superhéroes inspiradores de carne y hueso 

Autor/a: Mazzanti, Marcelo E. 

Publicació: Barcelona : Duomo, cop. 2018 

Signatura: I92(100) Maz 

  

 

 


