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LLIBRES DE CONEIXEMENTS - INFANTIL 

 

NOVETATS DE MARÇ 2020 

 

Aquest més seleccionem... 

 

Títol: Drets i deures dels nens 

Autor/a: Cèsar Bona; Joan Turu 

Editorial: Penguin Random House Grupo Editorial 

Signatura: I342.7 Bon 

Sinopsi: Hi ha llocs on nens i nenes no poden anar a l'escola, ni menjar cada dia, 
ni anar al metge si es posen malalts, o llocs on són observats per ser diferents... 
Per què passa, això? No ho entenc! Si TOTS som diferents, i precisament això és 
el més divertit! Per solucionar-ho, unes quantes persones es van reunir i van 
pensar com podien protegir els infants d'arreu del món. Així és com van sorgir 
els Drets de la Infància. Però compte! Per a cada dret, tenim almenys un deure 

perquè puguem conviure bé. Vols conèixer els Drets i Deures de la Infància per explicar-los al teu veí? Obre 
aquest llibre per saber-ne més detalls. 

 

 

Títol: L’Antiga Roma en 30 segons 

Autor/a: Simon Holland 

Editorial: Blume 

Signatura: I9(37) Hol 

Sinopsi: Et convidem a emprendre un magnífic viatge de descobertes a 
través de l’increïble Imperi romà. Amb explicacions concises i senzilles, 
unes petites missions d’allò més emocionants i breus resums que 
t’orientaran. Una introducció perfecta a una civilització antiga fascinant, 
plena d’il·lustracions divertides i originals. 
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Títol: Superherois contra el plàstic 

Autor/a: Martin Dorey 

Editorial: Estrella Polar 

Signatura: I614.7 Dor 

Sinopsi: Tens 2 minuts per canviar el món? Aquesta guia pràctica et proposa 50 
missions per lluitar contra el plàstic i salvar els oceans. Una manera fàcil i 
pràctica per reduir l’ús de plàstic a casa, a l’escola i en el teu entorn més proper. 
Martin Dorey és un dels líders de la lluita contra el plàstic al Regne Unit. Va 
fundar el moviment global #2minutebeachclean per mantenir les platges netes. 
Un llibre pràctic amb missions que els nens han de complir dia a dia.  

 

Títol: El Sol i els planetes 

Autor/a: Patrícia Geis 

Editorial: Combel 

Signatura: I523 Gei 

Sinopsi: Un llibre pop-up per als amants de l’espai, amb informació 
actualitzada en solapes sorprenents sobre els cossos celestes, per entendre 
d’una forma molt pràctica i experimental com funciona el sistema solar i com 
rebem els seus efectes en la nostra vida quotidiana a la Terra. 

 

 

 

 

Títol: Guia Montessori de les emocions 

Autor/a: Marine Duvouldy 

Editorial: Larousse 

Signatura: I152 Duv 

Sinopsi: L'aprenentatge de les emocions és imprescindible per als infants, però 
no és tan senzill! Reconèixer les emocions, acceptar-les, posar-los nom, 
expressar-les, canalitzar-les. Tot això s'aprèn. Aquest llibre proposa al vostre fill 
emprendre un viatge per la galàxia de les emocions per reconèixer-les i aprendre 

a canalitzar-les. Acompanyat d'en Lluc i el seu gat Orió, el nen descobrirà l'enuig, la por, l'alegria, la tristesa, 
la vergonya i l'amor. En el decurs de les aventures dels dos protagonistes, el vostre fill podrà donar nom a 
les emocions, i junts podreu fer algunes activitats per recuperar la calma... perquè aprengui a créixer amb 
serenitat. 
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I a més… 

 

Atles XXL / Antoni Romeu i Alemany 

Loco por los tiburones / Owen Davey 

Els monstres també ploren / Guillaume Duprat 

SOS, monstres de veritat amenacen el planeta / Marie G. Rohde 

Nenes que van imaginar allò impossible (i ho van aconseguir) / Tony Amago, Nuria Rodríguez 

M’endevines? / Anna M. Matas, Joan Antoja 

En Risquet va a la neu = Risquet goes to the snow / Olga Alcaide 

En Risquet i les pluges fortes = Risquet and heavy rains / Olga Alcaide i Xesca Baró 

Endevinautes : viatge a través del temps /  Marcelo E. Mazzanti, Màriam Ben-Arab 

Hola! castells / Fabien Öckto Lambert 

Un Milió d’ostres dalt de la muntanya / Alex Nogués, Miren Asiain Lora 

Enigmes de por : 10 relats amb enigma inspirats en personatges clàssics de por / Víctor Escandell ; textos d'Ana 
Gallo 

Els Supertafaners ho volen saber tot sobre el Nadal / Roser Ruiz Lagunas 

 

 

                     

 

 

 


