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Títol: Els de cinc rius a Catalunya 

Autor/a: Gagandeep Singh Khalsa 

Editorial: Plataforma per la Llengua, 2016 

Signatura: PJ 433 Kha 

Sinopsi: «Els de cinc rius a Catalunya» és un llibre de Gagandeep Singh, portaveu de la 

Comunitat Sikh de Catalunya, i publicat per la Plataforma per la Llengua. El seu objectiu 

és oferir una eina d'aprenentatge del català per a la comunitat panjabi. És un manual bàsic de català-panjabi 

per tal de facilitar l'aprenentatge del català a la comunitat de parla panjabi de Catalunya. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: The Girl Who Died 

Autor/a: Història basada en la obra de Jamie Mathieson and Steven Moffat (reescrit per 

Jane Rollason) 

Editorial: Pearson Education Limited, 2018 

Signatura: 441.2 Gir (Level 2) 

Sinopsi: El Doctor i la Clara han de salvar un poble Viking de guerrers espacials del futur, 

el Mire. Sense els millors lluitadors dels vilatans , o la tecnologia del Mire, que poden 

vencer? I per què és el Doctor així que d’aficionat amb una Viking noia? 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Mummy on the Orient Express 

Autor/a: Història basada en la obra de Jamie Mathieson and Steven Moffat (reescrit per 

Jane Rollason) 

Editorial: Pearson Education Limited, 2018 

Signatura: 441.2 Mum (Level 2) 

Sinopsi: El Doctor i la seva companya, la Clara, estan al tren més bufó de la història, 

accelerant passat els astres del futur. Però alguna cosa terrible està matant els 

passatgers. Després veus la mòmia, només tens 66 segons. Llavors mors. Tens la voluntat d’aprendre com 

parar la mòmia? Arrenca el rellotge! 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1864826~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1914494~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1914492~S46*cat


 

 

Títol: Klipp und Klar. Gramática pràctica de alemán A1-B1 

Autor/a: Christian Fandrych i Ulrike Tallowitz 

Editorial: Ernst Klett Sprachen, 2018 

Signatura: 442.6 Fan 

Sinopsi: Klipp und Klar és ideal tant per a l'ús en classe com per a l'autoaprenentatge. El 

llibre comprèn tota la gramàtica del nivell bàsic en 99 unitats temàtiques de dues pàgines.Cada unitat conté:- 

regles senzilles amb il·lustracions i quadres sinòptics,- exemples d'ús real i exercicis pràctics,... 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1914341~S46*cat

