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Títol: Que hi ha dins? Descobreix la vida secreta dels animals 

Autor/a: Cristina Banfi i Cristina Peraboni  (il·lustrat per Giulia de Amicis) 

Editorial: Cossetània, 2018 

Signatura: I59 Ban 

Matèria: Animals 

Sinopsi: Gràcies a aquest llibre podràs entrar en les cases més sorprenents dels "animals arquitectes" més 

enginyosos i originals, capaços de construir els seus caus amb una habilitat que els humans no podrien igualar! Què 

esperes? Descobreix en aquestes pàgines on viuen les abelles, les formigues, les guineus, els castors, els ossos, els 

pops i tots els altres "superconstructors"! 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

Títol: El meu primer Larousse de l’Univers 

Autor/a: Varis autor 

Editorial: Larousse, 2018 

Signatura: I523 Meu 

Matèria: Univers – Cosmos 

Sinopsi: «El Meu Primer Larousse de l'Univers» és un llibre il·lustrat que respon als interrogants que el fet de mirar el 

cel genera entre els nens més petits. Amb textos breus i d'una manera amena el llibre explica què és un planeta, les 

diferències entre estels, galàxies i cometes, fa un recorregut per tota la història de l'astronomia, des de Babilònia fins 

a les darreres sondes enviades cap al cel i, fins i tot, esmenta el turisme espacial. Totes les dobles pàgines tenen 

diferents il·lustracions, de diversos dibuixants, que fan que la consulta sigui atractiva i complementen la informació 

textual.» Una col·lecció concebuda especialment per tal que els més petits trobin les informacions adequades a 

l'edat que comencen a descobrir el món i a demanar-se el per què de moltes coses. De manera senzilla i divertida, 

trobaran resposta a tots els seus dubtes i així faran que l'aprenentatge es converteixi en un joc molt apassionant. «El 

Meu Primer Larousse de l'Univers» és ideal per consolidar l'aprenentatge de primària. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1908259~S46*cat
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Títol: Món amagat BOSC (Col·lecció: Aixeca la solapa) 

Autor/a: Stephanie Fizer Coleman i Libby Walden 

Editorial: Larousse, cop. 2018 

Signatura: I58/59 Col 

Matèria: Boscos – Fauna forestal 

Sinopsi: Un llibre que amaga moltes sorpreses. Cada doble pàgina té un munt de solapes que 

porten els lectors a endinsar-se als boscos. Les plantes, els animals, la vida a l´estany, els insectes, els hàbitats, els 

cadells. Tot un món amagat. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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