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Títol: Terrícoles. Manual d’instruccions. Guia de supervivència per a alienígenes a la 

Terra. 

Autor/a: Manuel Zürcher i Stéphane Nocolet 

Editorial: Barcanova, 2018 

Signatura: I 611 Zur 

Matèria: Ciències Naturals – Cos humà 

Sinopsi: Amb Informació científica, consells pràctics i escenes reals de la vida dels éssers humans!  

Per què els humans mengen al voltant d'una taula mentre fan pipí per separat? Per què es posen de mal 

humor al cotxe? Per què les noies usen calces i nois usen calçotets? 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Mujeres en el deporte. 50 intrépidas deportistas que jugaron para ganar. 

Autor/a: Rachel Ignotofsky 

Editorial: Capitán Swing. Nórdica Libros, 2018 

Signatura: I 796 Ign 

Matèria: Dones – Esports 

Sinopsi: Un llibre meravellosament il·lustrat, i al mateix temps inspirador, que destaca els assoliments i les 

històries de cinquanta dones atletes notables, des de figures conegudes com la tennista Billie Jean King i la 

gimnasta Simone Biles, fins a atletes menys conegudes com Patti McGee i Toni Stone, la primera dona que 

va jugar al beisbol en una lliga profesionalmasculina. Abastant més de quaranta esports, aquesta fascinant 

col·lecció també conté infografies sobre equips de dones notables al llarg de la història, estadístiques 

salarials, anatomia muscular, etc. Dones en l'esport celebra l'èxit de les dones fortes i audaces que van 

aplanar el camí per a la pròxima generació d'atletes. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1907143~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1908741~S46*cat


Títol: Un mar de plàstics 

Autor/a: Kirsti Blom i Geir Wing Gabrielsen 

Editorial: TakaTuka, 2018 

Signatura: I 614.7 Blo 

Matèria: Contaminació – Plàstics residus 

Sinopsi: Un mar de plàstics explica com l'oceà s'està convertint en un abocador que afecta greument la 

salut de la fauna i la flora marines. La història d'un fulmar boreal, una au marina que habita les costes de 

l'Atlàntic Nord, es converteix en el fil conductor que serveix per exposar les conseqüències de l'ús massiu i 

irresponsable del plàstic i la necessitat de limitar-ne dràsticament el consum. Amb un llenguatge senzill, el 

llibre també aborda les solucions tècniques que s'han proposat per afrontar el problema dels residus 

plàstics al mar i com hi pot contribuir cadascú en el seu dia a dia, per tal d'ajudar el fulmar boreal i la resta 

d'animals marins. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: Ahora cocinas tú 

Autor/a: Pierre-Oliver Lenormand (Il·lustrat per Julie Mercier) 

Editorial: SM, 2018 

Signatura: I 641 Len 

Matèria: Cuina 

Sinopsi: Un llibre de cuina deliciosament irresistible.Somies amb treure el xef que portes dins i sorprendre 

a tots amb els teus dots culinàries? Amb aquest llibre, serà pa menjat! Renta't les mans, posa't el davantal i 

aprèn a preparar, pas a pas, 20 receptes deliciosament irresistibles. Un llibre de cuina deliciosament 

irresistible.  

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: Amb sabates de molsa. Poemes amb sentiments de Joana Raspall 

Autor/a: Joana Raspall (A cura de Josep Maria Aloy i il·lustrat per Anna Clariana) 

Editorial: Pagès, 2018 

Signatura: IP 833 Ras 

Matèria: Poesia 

Sinopsi: Amb sabates de molsa és un recull, a cura de Josep Maria Aloy, de més d’un centenar de poemes 

de Joana Raspall. És el tercer volum d’aquesta col·lecció. Si el primer anava de bestioles i el segon de flors, 

arbres, plantes i fruits, aquest tercer volum recull poemes que expressen sentiments i moltes emocions. 

Són els sentiments i les emocions que la poeta sentia mentre els escrivia. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

http://aladi.diba.cat/record=b1907466~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1909515~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1911004~S46*cat


Títol: Enigmes. Desafia la teva ment amb 25 enigmes de misteri 

Autor/a: Victor Escandell 

Editorial: Zahorí, 2017 

Signatura: I 793.4 Esc 

Matèria: Jocs d’enginy 

Sinopsi: Diverteix-te resolent aquesta recopilació d'enigmes de misteri en què practicaràs dues maneres 

diferents de pensar i d'analitzar les incògnites que se't plantegen: alguns enigmes els resoldràs fent servir 

la lògica i d'altres, amb la imaginació. Hi podràs jugar sol, per equips o en família. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1869983~S46*cat

